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Innovativ fjelltruisme



ABC – RETT VIRKSOMHET 
PÅ RETT STED

AREALPLANLEGGING
OG VIRKEMIDLER

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

ORGANISERING - AVTALER  
REISELIVSBEDRIFTER, GRUNNEIERE, UTBYGGERE, KOMMUNE

FINANSIERINGSORDNINGER 
FELLESGODER

Planmodell fjellturisme



Utbygging sentraliseres

Miljøhensyn

Areal med sentralitet 
er attraktive

Fordelingsutfordringer



Kamp om arealer med god sentralitet og høy attraksjonskraft –
kalde senger bygges i stort omfang på høykvalitetsarealer

• Store kommunale 
styringsutfordringer

• Reiselivsområder i plan 
endres til hytter (blått til 

gult)

• Eksisterende varme 
senger selges som 
private leiligheter

• ”Fiktive” salg-tilbake
leiemodeller



Bruksdøgn hytter





ABC-analyse, rett virksomhet på rett sted

• Digital analysemodell basert på geografiske informasjonssystemer

• Synliggjøre verdier og sammenhenger for å sikre å utvikle reisemålets 
attraksjonskraft

• Underlag for plan- og utviklingsbeslutninger

• Er ikke en plan (masterplan, kommuneplan reguleringsplan) som sier 
hvor hytter, reiselivsanlegg veier skal legges.



3 typer kart

• SITUASJONSKART 

• GRØNNE – A OMRÅDER

• ABC-OMRÅDER







Grøntstrukturene er viktige for reisemålenes attraktivitet 
(Grønne A-områder)



Annen service

Overnatting

Aktivitet

A-områder

B-områder
C-områder

Figur 4  Viser prinsippene i ABC-tenkningen. Et naboskap preget av nær 
tilknytning til service og aktiviteter, gir A-verdi, mens områder med lav 
service-grad blir karakterisert som C-områder.

ABC – områder for lokalisering av tiltak
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A og B OMRÅDER
Service og kommersielle 
reislivsetableringer må ha 
prioritet 

Restriktiv politikk kalde 
senger

Utlegging av blått ”venteareal”
- arealer som kan bli utviklet 
på sikt, uten at det er 
prosjekter i dag

Felles områdeplanlegging 
mellom grunneiere for naturlig 
sammenhengende områder

ABC – kart for Geilo



Eksempel på ”venteareal” –
Bøseter Krødsherad 
kommune



Hytter har høy lokaliseringstoleranse

SENTRALITET

EGNETHET

Høy lokaliseringstoleranse –
hytter og private bygg

Lav lokaliseringstoleranse –
Service, varme senger, 
fellesanlegg, grønne strukturer

A

C
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Finansieringsordninger for fellesgoder

Hytteeier4. Frivillig

Bedrift, utbygger, grunneier, 
kommune, hytteeier

3. Avtalebasert 

Utbygger, grunneier, kommune2. Utbyggingsavtale

Gjest1. Turistgebyr

DriftInvesteringDriftInvestering

Stier og løyperFellesgoderBidragsyterFinansieringsordning



Kommunens mange viktige roller

• Planmyndighet 

• Tilrettelegger for organisering på privat side

• Avtalepart – utbyggingsavtaler

• Avtalepart grunneieravtaler for eksempel for å sikre areal til oppkjøring 
av løyper

• Bidragsyter finansiering av infrastruktur 

• Tjenesteyter og forvalter

• Grunneier



Hva må til for å lykkes?
1. KOMMUNEN MÅ TA EN KOORDINERENDE ROLLE

• Ansvaret klart plassert i kommunens organisasjon

2. GODE MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID -
PARTNERSKAP

• Kommunen, reiselivsbedriftene, grunneiere og utbyggere

3. FINANSIERINGSORDNINGER MÅ VÆRE ETABLERT FØR NYE 
KOMUNEPLANVEDTAK (AREALDELEN)

• Kommuneplanens arealdel er det viktigste strategiske styringsverktøyet

4. STRATEGI FOR BRUK AV DE SENTRALE AREALENE (ABC)
• Sentrale arealer og grønne strukturer som er viktige for reisemålets 

attraksjonskraft

5. NETTVERK MELLOM FJELLDESTINASJONENE


