


Varme og 

kalde senger

Utvikling i Øyer sør i kommende 

planperiode



Hytte- vs. turistdestinasjon

- Det er vedtatt at Øyer skal være en 
reiselivskommune.

- Politisk er det formidlet et ønske om å 
legge til rette for utvikling av flere 

helårsarbeidsplasser.

- Med sine 3334 hytter (SSB) er Øyer i dag  
en hyttekommune.



Hafjell i dag

I sin masterplan sier Alpinco at:

- Hafjell var den tredje største alpinanlegget i 
Norge (2018/2019) målt i heisomsetning, 
bak Trysil og Hemsedal.

- Det er for få private enheter som går i 
utleie.

- En del av enhetene holder for lav standard.

- Det er nødvendig med flere varme senger 
av god kvalitet med alpinattraktiv 
beliggenhet. 



Hafjell i dag

I sin masterplan sier Alpinco at:

- Fritidsboliger (kalde senger) gir topper i helger 
og ferier, og generer generelt lite trafikk i 
ukedagene.

- For å forente og foreta investeringer som gir 
arbeidsplasser er det viktig å ha tilstrekkelig 
med betalende gjester i ukedagene.

- I et 2030-perspektiv er målet at Hafjell skal ha 
5000 varme senger. Ut fra Alpincos
beregninger trengs det da 3000 nye varme 
senger. 



Dagens KDP

Opplysende tekst



Trysil
- Landets største alpinanlegg målt i omsetning (2018/2019)

Opplysende tekst



Trysil

- 6813 hytter i siste kvartal i 2020 (SSB)

- Fritids- og turistformål, markert lilla 
(varme senger) er plassert i heisnære 
områder.

- Høy utnyttelsesgrad, leiligheter i utleie.

- Private leiligheter i randsonen.

- Frittliggende fritidsboliger ligger ytterst.



Trysil
- opplyst fra kommunen

Starten:
- Få grunneiere med næringsinteresser
- Utviklerne inngått kontrakter vdr. utleieplikt med 

grunneierne.
Nå:
- Eier av alpinanlegget eier en høy andel 

utleieenheter.
- Fritids- og turistformål i kommuneplanen er spilt 

inn av utviklere/grunneiere.
- Kommunen opplever at kombinerte arealer 

(fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål) er 
utfordrende å forvalte og at det stadig er et press 
om å få de omgjort til rene gule arealer (kalde 
senger).



Hemsedal
- Landets nest største alpinanlegg målt i omsetning (2018/2019)



Hemsedal

- 2203 hytter i siste kvartal i 2020 (SSB)

- Strategisk næringsplan definerer 
kjerneområdet og analyserer de ulike 
sonene i dette området.

- Baserer fordeling av varme og kalde senger 
innenfor reguleringsplaner på ABC-analyse 
(rett lokalisering på rett sted).

- Press for omgjøring fra fritids- og 
turistformål til fritidsbebyggelse.

- A-områder respekteres i større grad enn B-
og C-områder.



Hemsedal



Hemsedal
- Utdrag fra Strategisk næringsplan 2016-2022

Reiselivsnæringa er ei arealkrevjande næring som nyttar utmarksareal, eller 
treng areal for spesielle opplevingar. Dette utfordrar kommunen si 
arealforvaltning i høve viktige «interesseavvegingar» mellom friluftsliv, 
landbruks- og reiselivsnæringa. I framtidig arealpolitikk er det viktig å sikre areal 
for opplevingsbaserte aktiviteter gjennom eit tett samarbeid mellom 
grunneigar, reiselivsnæring og offentleg forvalting. Utbyggingspolitikken må 
både vere marknadsretta i form av å sikre sengekapasitet der marknaden er, 
men også balanserast for å unngå overetablering.

Med eit utbygd heis/ gondolsystem, som det allereie er lagt til rette for i 
overordna planar har alle desse områda element som tilfredsstiller det ein 
turist etterspør. Dette er områder som langt på veg tilfredsstiller kriteria for å 
kunne definerast som attraktivt område, og som har areal som er godt eigna for 
senger regulert til næring. Her ligg også hovudtyngda av eksisterande 
turistverksemder i kommunen, og desse må oppretthaldast og utviklast i eit 
langsiktig perspektiv. Her vil det krevjast ei konsekvent oppfølging av prinsippa, 
slik at kjerna ikkje vert vatna ut over tid. 



Hemsedal
- Utdrag fra Strategisk næringsplan 2016-2022

10.2 Kva er «kritisk mengde» næringssenger innan kjerneområdet ? 
Rapporten om «varme- og kalde senger» gir eit tydeleg bilete av kor viktig 
senger i næring er for ein kommersiell turistdestinasjon som Hemsedal. Om 
ikkje ein sikrar areal for senger i næring på kort og lang sikt bevegar kommunen 
seg bort i frå å vere ein kommersiell turistdestinasjon til å bli meir ei kommune 
for fritidshytter. Basert på dei 4 strategiane som rapporten til Asplan-Viak
skisserer ser ein det som ønskjeleg å gjere ei ny runde med arealsonering for å 
tydeleggjere prinsippa. Ei ny arealsonering vil kunne opne opp for endring av 
arealføremåla i høve eksisterande planer. 

Ei ny sonering må også sjåast i samanheng med kva for areal Hemsedal som 
kommersiell turistdestinasjon må sikre seg i kommande 30 års periode –altså 
me bør ta stilling til ein «kritisk masse» senger for næring sentralt lokalisert. 

Oppsummeringsvis synast det som å vere eit behov for rundt 15 000 senger 
inkludert dei 6350 sengene som går i booking i dag, (kjelde Skistar februar 
2014).  Dette inneber at volumet senger i må aukast med rundt 7-8000 senger, 
eller rundt 760 einingar.



Hemsedal
- Oppsummering

- Erkjenner at varme senger med riktig plassering er viktig for å lykkes 
som kommersiell destinasjon.

- Erfaring fra kommunen tilsier at kommersielle gjestedøgn har størst 
direkte effekt på helårs arbeidsplasser.

- Har et tidsperspektiv som strekker seg over en 
kommuneplanperiode, 30 år.

- Legger til grunn en forutsigbar oppfølging av prinsippene (ABC-
områder).

- Uttalt at de arbeider for å være en kommersiell destinasjon fremfor 
en hyttedestinasjon.



Selg-tilbakeleie

- Etter finanskrisen har interessen for kjøp av 
enheter som salg- tilbakeleie gått kraftig 
tilbake.

- Miljøverndepartementet har lagt en streng 
fortolkning til grunn (7.2.2008) og forutsetter 
at utleieperioden må være på minst 9 
måneder. 

- Vanskelig å håndheve for kommunene. 
Ressurskrevende å føre tilsyn og få 
sanksjonsmuligheter. 



Selg-tilbakeleie
- Hemsedal

- Standard reguleringsbestemmelse;
4.2.2 Fritids- og turistformål og hotell/overnatting – presisering av bruk Einingane innafor 
planområdet som er regulert til næring med arealformålet «bebyggelse og anlegg», og med 
underformål «fritids- og turistformål» og «hotell/overnatting» er underlagt utleigeplikt. 
Einingane må vere forsøkt leigd ut i minst ni månader i året. 
Einingane må vere tilgjengelege for utleige god tid i forkant, og seinast seks månader før starten 
av påfølgjande halvår. Næringseiningane må innan 16. mai kvart år vere tilgjengeleg for utleige i 
perioden 16. november til 14. mai det påfølgjande året, og det same innan 15. november for 
perioden 15. mai til 14. november.
Av den maksimale perioden for eigenbruk på 3 månader, kan maksimalt 42 dagar eigenbruk skje 
i vintersesongen (f.o.m. 16. november t.o.m. 14. mai) og maksimalt 42 dagar i sommarsesongen 
(f.o.m. 15. mai t-o-m- 15. november).
Utlegeverksemda skal skje som næringsverksemd gjennom felles drift. Utleigeverksemda kan 
ikkje organiserast ved individuelt utleige, for eksempel gjennom nettsider som inneber at 
eigaren sjølv legg ut annonser, står oppført som kontaktperson og administrer utleiga. 
Eininga skal leggjast ut for leige i det aktuelle markedet i relevant media (Reguleringsplan for 
Skarsnuten - PlanID 2012014. vedtatt 5.4.2018).

- Den er vurdert juridisk, men tilsyn og sanksjon er vanskelig.



Hafjell og Øyer i fremtiden
- spørsmål til diskusjon

- Trysil og Hemsedal har valgt to ulike modeller for å avsette arealer til fritids- og turistformål. 
Hvordan ønsker Øyer kommune å avsette slike arealer?

- Hvor langt fremtidsperspektiv er det politisk ønskelig å sette seg?

- Noen blå arealer i gjeldene KDP er ikke detaljregulert, hva er ønskelig å gjøre med disse arealene i 
kommende planperiode?

- All erfaring tilsier at arealer med kombinasjonsformål er krevende å forvalte og næringsarealer 
(varme senger) taper i kampen mot raskere fortjeneste (kalde senger). En god del arealer er 
foreslått med kombinasjonsformål i den nye KDP. Administrasjonen er skeptisk til en slik måte å 
avsette arealer på, da det blant annet gir mindre forutsigbarhet. Gitt tidligere erfaring og 
kunnskap fra andre kommuner, hvordan stiller politikerne seg til en slik måte å avsette arealer på?

- Hvilke typer arbeidsplasser er det ønskelig at det skal legges til rette for i den kommende 
planperioden?

- Det er sagt at Øyer skal være en reiselivskommune, hva legger politikerne i dette?

- I gjeldende planer er det åpnet for detaljhandel i fjellområdet (Gaia og Mosetertoppen). Dette er i 
direkte konkurranse med Øyer sentrum om detaljhandel. Hvilken type næring ønsker man i de 
øvre deler av Hafjell? Skal det kun være bespisning, eller bør det åpnes for ytterligere 
detaljhandel?


