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Arealforvaltning og destinasjonsutvikling; 
«varme og kalde senger»
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• «Kalde senger» - private fritidsboliger – kan leies ut, men frivillig

2

Fritidsformål - «kalde senger»
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Fritidsbebyggelse omfatter ordinære fritidsboliger med tilhørende anlegg, og formålet kan på

samme måte som boligbebyggelse presiseres ytterligere som:

• frittliggende

• konsentrert bebyggelse

• blokk

• kolonihage

Fritidsbebyggelse er bebyggelse som er beregnet til å bebos i kortere tidsrom til fritidsformål

ved privat bruk, med varierende størrelse og standard. Formålet kan omfatte ulike typer

fritidsbygg, men en forutsetning er at de er oppført som eller bruksendret til fritidsbebyggelse.
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Departementets reguleringsplanveileder

Fritidsbebyggelse
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• «Varme senger» - næringsvirksomhet – organisert utleie til overnatting (hotell, herberge, 

pensjonat, campinghytter, utleieleiligheter eller utleiehytter m.m)
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Næringsformål - «varme senger»
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Formålet omfatter underformål som:

• utleiehytter

• fornøyelsespark eller temapark

• campingplass

• leirplass

Utleiehytter kan blant annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer.

Områder regulert til fritids- og turistformål må brukes til næringsmessig utleie av hver enkelt

boenhet i minst ni måneder av året, og det er faktisk bruk, ikke eierformen som er

avgjørende. Eksempelvis vil dette gjelde enheter for «salg og tilbakeleie».
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Departementets Reguleringsplanveileder

Fritids- og turistformål
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• Utgangspunkt – bygningen skal kun benyttes til utleie i næring

• Annen bruk er i strid med plan- og bygningsloven

• Kan ikke regulere hvem som eier bygningen/enheten, men privat eie kan være en indikasjon på 

ulovlig privat bruk

• Den faktiske bruken, ikke eierformen, er avgjørende

• Bygning/enhet skal stilles til disposisjon for utleie (gjennomføring er avhengig av markedet)

- hvis man ikke får leid ut kan man ikke ta arealene i bruk til noe annet (må la det stå tomt)

- kan ikke pålegge faktisk drift, men kan nekte annen bruk
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Fritids- og turistformål
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Utleiehytter og leirplass inngår i arealformålet fritids- og turistformål, ikke fritidsbebyggelse.

Dersom utleiehytter og andre bygg er beregnet på kommersiell virksomhet som del av

reiselivsvirksomhet, skal de reguleres til nærmere angitt næringsbebyggelse som f.eks. hotell

eller overnatting. Overgang fra fritidsbolig til helårsbolig, eller fra næringsbygg til fritidsbolig, er en

bruksendring som krever tillatelse. 

Dersom det tas sikte på en større andel privat bruk, bør området reguleres til

fritidsbebyggelse med bestemmelser som sikrer at det legges særskilt til rette for mulighet for

utleie, men uten utleieplikt. 
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Departementets Reguleringsplanveileder

Fritids- og turistformål eller fritidsbebyggelse?
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• Ikke eget reguleringsformål

• Regulert til fritidsbebyggelse - ikke krav om utleie, men krav til fysisk tilretteleggelse for utleie -

incitament for å leie ut, men ikke tvang

• Det skal være enkelt å drifte for en proff aktør og derfor lett å få leid ut dersom man ønsker det 

(ekstrainntekt)

• Kan styres i reguleringsplan: fysisk utforming av bygg (like enheter, størrelse, plassering, tetthet 

m.m)

• Kan ikke styres i reguleringsplan: likt inventar og utstyr, tilgjengelig profesjonell utleier

En mellomløsning?
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«Tilrettelagt for utleie»
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• Ikke en privat hytte som noen ganger leies ut, men en proff utleiehytte som noen ganger brukes 

privat

• Ved salg/tilbakeleie har Miljøverndepartementet (Planjuss 1/2009) åpnet for begrenset privat bruk 

av enheter som er regulert til næringsmessig utleie

• For at salg/tilbakeleie skal anses som næring må:

- utleieperioden være minst 9 måneder av året

- utleien må være som næringsvirksomhet i fellesdrift

• Utleie i fellesdrift er ikke leie ut til seg selv, ikke leie ut på åremål, ikke firmahytte, ikke utleie 

gjennom finn.no, Airbnb osv

• Utleie i fellesdrift er et minimum for å vise at utleieplikten overhodes og næringsformålet 

opprettholdes
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Salg/tilbakeleie
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• Sanksjonssystemet i pbl (pålegg og tvangsmulkt) er svært ressurskrevende på denne type saker

• Viktig at plangrunnlaget er tydelig 

• arealformål

• kan definere i bestemmelsen konkret tidsrom hvor privat bruk

• Gjør det «enkelt» å følge loven

• Er det andre forhold som kan bidra til at loven følges? 
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Pbl. § 32-1

Kommunen plikter å følge opp at pbl overholdes
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• Plan- og bygningsloven er ikke nok alene - offentligrettslige- og privatrettslige forhold må

underbygge destinasjonsutviklingen

• Privatrettslige forhold – gode avtaler

• Er det synergier (samme eier for både restaurant og utleieenheter eller skiheis og utleienheter,)

• Er det en eller flere egnede driftere i kommunen?

• Hva kan kommunen gjøre? Skape attraktivitet hele året?

• Hvor bør utleieområdene ligge (kort og lang sikt)

• Hva kan og bør styres i reguleringsplan?

• Er det deler av året som er viktigere enn andre?

• Forutsigbarhet for investorer

Destinasjonsutvikling er mer enn arealplanlegging
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Prinsipp/strategi for blå områder



www.dlapiper.com

Spørsmål?

Helsinki

Stockholm

Oslo

Copenhagen
Aarhus

DLA Piper presence
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