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Fritidsboligmarkedet 
og lokal verdiskaping



Her var starten...





«Høifjellshotellene
var en arena for 
byfolket»

I de siste 25 årene 
er det fritidsboligene 
som har overtatt 
rollen.

Curling på Fefor Høifjellshotell



Fritidsboligene er en viktig del av vår identitet

• Hytta er en del av vår kultur og den norske folkesjelen 

• Fritidsboligen er en representasjon av oss selv og familien

• Vi eier selv – derfor er vi villig til å bruke mye penger

• At vi eier forsterker også plikten til vedlikeholde/utvikle.  Mange 
ønsker å følge trenden.

• I 2050 vil 60 % bo i urbane strøk

• Fritidsboligene i distriktene er viktig for; 

• stillhet og ro
• nærhet til natur
• folkehelsen (fysisk og mental helse)



Koronaen har endret vår måte å leve på





Nationen, 26.02.20



Markedet ønsker miljøvennlige hytter

Dersom du skulle ha kjøpt en fritidsbolig:

• 43 % vil ha en fritidsbolig av mindre størrelse. 
• 42 % vil ha en fritidsbolig som er miljøvennlig og energieffektiv i bruk.
(Fra undersøkelse gjennomført av Norsk  Turistutvikling 2021)



Inngrep ved bygging av infrastruktur



Fritidsboligeierundersøkelse 
i Midt-Gudbrandsdal

Vinter 2022



Midt-Gudbrandsdal

3 kommuner: 
• Ringebu
• Sør-Fron
• Nord-Fron

8 800 fritidsboliger
• 4 250 fritidsboligeiere besvarte 

undersøkelsen vinter 2022               
(5 700 påbegynte svar)

13 000 innbyggere



Planer om standardheving

45 % har planer om 
fornying og 
standardheving de 
nærmeste år. 

Gj.sn. størrelse på 
planlagt påbygg er 29 
kvm.

57 % av de planlagte 
tiltakene vil etter 
planen gjennomføres 
innen 2 år.

Det var mulig å krysse av for flere alternativer. 
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Har du tanker om fornying av fritidsboligen de nærmeste år?      
N = 4729



Bruksdøgn

Eget og venners/families bruk:

Utleie:

• 5,6 % leier ut fritidsboligen. (Gjennomsnittlig utleiedøgn blant de som leier ut er 32 døgn. Det gir 
gjennomsnittlig 1,8 utleiedøgn fordelt på alle fritidsboligene – inkl. de som ikke leier ut.) 

Desember – mai 28,8 døgn

Juni – November 30,1 døgn

SUM eget/venners/families bruk 58,9 døgn

Samlet årlige bruksdøgn pr. fritidsbolig er ca. 61 døgn 



Når er fritidsboligen i bruk
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Når er fritidsboligen vanligvis i bruk?  N = 4854



Hyttekontor
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Vet ikke

Hvor mye har du eller andre i din husstand 
oppholdt dere på fritidsboligen i arbeidstiden og 
brukt fritidsboligen som «hyttekontor» i 2021?  

N = 4687

Flere har i 
kommentarfelt opplyst 
om at de er 
pensjonister, og 
dermed ikke bruker 
fritidsboligen som 
hyttekontor. 

Andre har 
kommentert at de ikke 
har internett på 
fritidsboligen, og kan 
dermed ikke bruke 
fritidsboligen som 
hyttekontor. 

Andre igjen har jobb 
som ikke er forenlig 
med hyttekontor.

Ja
35 %

Nei
52 %

Vet 
ikke
13 %

Tror du at du eller andre i 
din husstand kommer til å 

oppholde dere på 
fritidsbolig i arbeidstiden 

og bruke fritidsboligen 
som «hyttekontor» i løpet 

av 2022?  N = 4774



Utleie
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Ja, gjennom lokale utleiebyråer/lokale nettsider
(f.eks. Hafjell Kvitfjell Booking)

Ja, gjennom nasjonale/internasjonale nettportaler
eller utleiebyråer (f.eks. Airbnb.no, FINN.no,…

Ja, dersom det er enkelt å administrere lokalt med
rengjøringstjeneste, nøkkelutlevering osv.

Nei

Vet ikke

Ønsker du å leie ut fritidsboligen når du ikke bruker den selv?  N = 4787

Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Totalt prosentsum blir derfor høyere enn 100 %.

9 prosent av 
fritidsboligeierne 
kan tenke seg å 
leie ut 
fritidsboligen. 



Hvorfor fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdal
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Hvorfor har du fritidsbolig i Midt-Gudbrandsdal?  N = 4780



Behov for flere handels- og serveringstilbud i 
fjellområdene?

Hva er det behov for?

• Serveringssteder 
• Ved skiløypene og ved fritidsboligområdene
• Spisesteder både på dagtid og kveldstid, 

gjerne med øl- og vinservering
• Bakeri

• Tilbringertjeneste 
• Til og fra hytta til restauranter
• Levering av mat

• Butikker
• Ferskvarer
• Fullsortiment dagligvare/større utvalg
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Mener du det er behov for et bredere 
utvalg eller flere handels- og 

serveringstilbud i fjellområdene/ved din 
fritidsboligdestinasjon?  N = 4734



Leveringstjeneste
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Ja, levert på døra

Ja, levert til et fast
leveringspunkt i nærheten av

fritidsboligen

Nei
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Dersom det var mulig å få levert varer mot 
betaling (tilkjørt med bil, drone, snøscooter eller 

lignende) fra butikker i regionen, tror du at du 
ville ha benyttet deg av en slik leveringsordning? 

N = 4746

Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Totalt prosentsum blir derfor høyere enn 100 %.
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Hva slags type varer tror du ville vært mest 
aktuelt for deg å få levert?   N = 4746



Aktivitetstilbud vinter

Respondentene skulle sette kryss for de aktivitetstilbud som de benytter seg av. I tillegg skulle de sette kryss for de tilbudene som bør bli bedre for at de skal 
benytte fritidsboligen like mye eller mer i fremtiden. Total prosentsum kan derfor bli høyere enn 100 prosent. 
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Preparerte skiløyper
Merkede/stikkede skiløyper i høyfjellet

Ensporsløyper (kjørt opp med snøscooter)
Alpintilbud, slopestyle o.l.

Traseer for trugegåing
Vinterbørytet gangveier

Lysløype
Toppturer med randonée

Akebakker
Skitrasé for tidlig løyper med kunstsnø og mot avgift

Traseer for fatbike
Guidet turer
Skøytebane

Hvilke av følgende aktivitetstilbud bruker du eller din familie, og er det noen av tilbudene som 
bør bli bedre for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden? VINTER. N = 4391

Bruker i dag Ønsker bedre tilbud



Aktivitetstilbud sommer/høst

Respondentene skulle sette kryss for de aktivitetstilbud som de benytter seg av. I tillegg skulle de sette kryss for de tilbudene som bør bli bedre for at de skal 
benytte fritidsboligen like mye eller mer i fremtiden. 
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Hvilke av følgende aktivitetstilbud bruker du eller din familie, og er det noen av tilbudene som bør 
bli bedre for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden? SOMMER.  N = 4391

Bruker i dag Ønsker bedre tilbud



Øvrige aktivitetstilbud

Respondentene skulle sette kryss for de aktivitetstilbud som de benytter seg av. I tillegg skulle de sette kryss for de tilbudene som bør bli bedre for at de skal 
benytte fritidsboligen like mye eller mer i fremtiden. 
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Hvilke av følgende kommersielle aktivitetstilbud bruker du eller din familie, og er det noen av 
tilbudene som bør bli bedre for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller mer i fremtiden? 

ØVRIGE TILBUD.  N = 4391

Bruker i dag Ønsker bedre tilbud



Betaling for fellesgoder

«Hvor mye betaler du til løypelag, hyttevel eller andre lokale organisasjoner pr. år for å opprettholde 
skiløyper, turstier, sykkeltraseer eller andre fellesgodetiltak i ditt fritidsboligområde?»

• Fritidsboligeierne betaler i gjennomsnitt 1 113 kroner til lokalt løypelag. Dette 
beløpet gjelder for de som betaler til løypelag. I tillegg var det flere som oppga at 
de betaler, men ikke husker beløpet. Det var også noen som oppga at de ikke 
betaler fordi de ikke går på ski eller bruker fritidsboligen om vinteren. (2255 
respondenter oppga beløp.) 

• Fritidsboligeierne betaler i gjennomsnitt 2 318 kroner til lokal hyttevelforening. 
Dette beløpet gjelder for de som betaler til hyttevelforening. Flere har oppgitt at 
dette inkluderer brøyting, og flere har også oppgitt at beløpet inkluderer 
innbetaling til løypelag. (1669 respondenter oppga beløp.) 



Kommersielle tjenestetilbud
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Hvilke av følgende tjenester er viktig for at fritidsboligen skal benyttes like mye eller 
mer i fremtiden?  N = 4391



Deltakelse i lokalsamfunnet
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Hvis du ble spurt, ville du bidratt med følgende i Midt-Gudbrandsdal? N = 4391



Tilknytning til området
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Føler du en tilknytning til Midt-
Gudbrandsdalen gjennom å ha 

fritidsbolig her?  N = 4188

Tallene gjelder kun for de som er bosatt utenfor regionen.

Ja
14 %

Nei
69 %

Vet ikke
17 %

Kan du tenke deg å bruke fritidsboligen 
som helårsboligen?  N = 4185
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Gjennomsnittlig årsforbruk pr. fritidsbolig

Type forbruk Kjøpt i Midt-
Gudbrandsdalen (kr)

Kjøpt andre steder 
(kr)

Håndverkstjenester, graving, vaktmestertjeneste mv. 59 200 6 100

Møbler, redskap, byggevarer og annet kjøp til fritidsboligen 27 500 24 600

Mat og dagligvarer 32 000 9 400

Klær, sportsutstyr, brukskunst og annet varekjøp 10 600 5 300

Servering/restauranter 6 900 1 100

Aktiviteter og arrangementer 5 600 900

Frisør, massasje, spa og andre tjenester 1 300 800

SUM 143 000 48 100
Andel av forbruket 75 % 25 %

Innkjøp av håndverkstjenester, møbler, byggevarer osv. for nye fritidsboliger bygget i 2021 og 2022 er ikke tatt med.  
Mva. for alle tall er trukket ut. Alle tall er derfor eks. mva.



Anslått årsforbruk for alle fritidsboliger i Midt-Gudbrandsdal
(8 800 fritidsboliger)

Type forbruk Kjøpt i Midt-
Gudbrandsdalen (kr)

Kjøpt andre steder 
(kr)

Håndverkstjenester, graving, vaktmestertjeneste mv. 522 mill. 53 mill. 

Møbler, redskap, byggevarer og annet kjøp til fritidsboligen 242 mill. 216 mill.

Mat og dagligvarer 281 mill. 83 mill.

Klær, sportsutstyr, brukskunst og annet varekjøp 93 mill. 46 mill.

Servering/restauranter 61 mill. 10 mill.

Aktiviteter og arrangementer 49 mill. 8 mill.

Frisør, massasje, spa og andre tjenester 12 mill. 7 mill.

SUM 1 260 mill. 424 mill.
Andel av forbruket 75 % 25 %

Alle tall er eks. mva.



Effekter av fritidsboligbruken
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Brukerkonflikter i nærområdet påvirker oppholdet  negativt

Vedlikehold av fritidsboligen er stressende og energitappende

Jeg reiser mindre utenlands

Jeg oppnår bedre fysisk helse

Jeg får energipåfyll

Jeg oppnår bedre mental helse

Jeg oppnår bedre livskvalitet

Jeg kobler bedre av fra hverdagens stress og utfordringer

Jeg er i mer fysisk aktivitet enn hjemme

Jeg opplever mer fred og ro

Hvilke av følgende utsagn mener du er riktig for deg ved opphold i fritidsboligen?  N = 4226



Lokal verdiskapning



Eksempel fra Ringsaker (Sjusjøen)

• For hver krone Ringsaker kommune 
påføres av utgifter hentes det inn 10 
kroner i inntekter fra 
hyttebyggingen og relatert aktivitet.

• Antall gjestedøgn i private hytter i 
Ringsakerfjellet i 2016 er anslått til 
1.036.000. Hotell utgjør 12.000, 
camping 25.000 og DNT-hytter 
1.800.

• Ref: Rapport des. 2018 fra Menon

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-Ringsakerfjellet.pdf


DNT
1 %

Camping
4 % Hotell

4 %

Private hytter
91 %

Bruksavhengig reiselivskonsum på Ringsakerfjellet i 2016, fordelt på besøkssegmenter. 
Kilde: Menon (2018) 

Ringvirkninger av hytte- og reiselivsaktivitet i Ringsakerfjellet



Anslått andel omsetning 
fra fritidsboligene

38 % av næringsaktørene i 
Nore og Uvdal anslår at 50 % eller 
mer av omsetningen kommer fra 

fritidsboligbrukerne

Norsk Turistutvikling, 2015



Anslått andel omsetning fra fritidsboligbrukere

”Hva er anslått prosentvis andel av din (bedriftens) omsetning som kommer fra 
fritidsboligbrukerne?” 

Antatt gjennomsnittlig omsetning for næringslivet i Flå som kommer fra 
fritidsboligbrukerne er 33 %. 
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Kilde: Næringslivsundersøkelse i Flå kommune, 2017. Norsk Turistutvikling 



Økonomisk verdiskaping fra fritidsboliger i Valdres

• Flere hytter enn boliger: 
• 18 000 fastboende innbyggere, 19 000 fritidsboliger

• Fritidsboligeierne står for 40 % av vareomsetningen i Valdres
• Reiselivet og deltidsinnbyggerne bidrar til 1750 arbeidsplasser i 

Valdres. Dvs. over 30 % av alle sysselsatte i regionens næringsliv.

Kilde: Menon, 2022



Gjennomsnittlig omsetning pr. innbygger av varehandel

Fritidsboligene er viktig for sysselsetting og næringsliv i 
distriktskommuner. 
• Av de 20 kommunene med høyest gjennomsnittlig omsetning for 

varehandel er:
• 10 fritidsboligkommuner med mer enn 2000 fritidsboliger
• 5 kommuner med 1000-2000 fritidsboliger
• Til sammen 14 av disse 15 kommunene er mindre distriktskommuner



65,6% mener at strømprisen påvirker bruken i vinter

Undersøkelse gjennomført av Lillehammerregionen Vekst, november 2022

Redusert bruk av fritidsboligene i Hafjell i vinter







Nettavisen, 05.11.22







Det er behov for flere utleieenheter i mange destinasjoner

Både i blå og gule områder

• Ordinære kommersielle 
utleieenheter hele året

• Utleie av private fritidsboliger deler 
av året

Mangfold av type enheter 

• Store og små, nye og gamle, 
frittliggende, i tun eller i 
leilighetsbygg.



Fritidsboligene åpner for en unik mulighet for næringslivet i 
distriktene



www.ntu-as.no



www.ntu-as.no







Jevn etterspørsel etter fritidsboliger i de siste 20-årene.
Behov for et trendskifte mot en mer miljøvennlig fritidsbebyggelse.

Kilde: SSB. 
Bearbeidet av Norsk Turistutvikling
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Fra tjenesteutvikling til «noe mer»

¨ Framtidas fritidsboligområder må selge mulighetene for endring i  folks liv.

¨ Fritidsboligene og området de ligger i er et viktig element i den personlige
selvrealiseringen. 

¨ Distriktene har en viktig rolle som rekreasjonsarena for folk bosatt i og nær de store 
byene.

¨ Mere miljøvennlige- og kostnadseffektive enheter

¨ Sannsynligvis er fritidsboliger et eksportprodukt i et internasjonalt marked.

¨ Behovet for trygghet vil sannsynligvis blir viktigere



• I en hver krise ligger det nye muligheter
• Båndene mellom byfolk og distrikt er sterke. Fritidsboligeierne er 

viktige og tildels avgjørende for bosetting og sysselsetting i mange 
distrikter.
• Betydningen fritidsbolignæringen har for næringslivet i distriktene bør 

løftes opp. Tror mange politikere og innbyggere ikke er klar over 
betydningen.
• Det samme gjelder betydningen for folkehelse
• Bransjen bør kanskje fortelle mere om seg selv? Invitere til mere 

dialog?



Takk for at dere ville 
høre på!

Kjell Ove Solbakken
Tlf: 911 56 504
E-post: kjell@ntu-as.no
www.ntu-as.no

Tiden dere går i møte vil være 
krevende, men nye muligheter 
og spennende utfordringer 
venter i en tid med endring!

Lykke til!

mailto:kjell@ntu-as.no


Vi bistår reiselivsbedrifter, 
destinasjoner og offentlige aktører 
med strategisk utvikling av 
reiselivsnæringen – særlig i 
distriktene.

Vi gjennomfører analyser og 
vurderinger for å gi våre 
oppdragsgivere et best mulig 
beslutningsgrunnlag.

Nettsider: norskturistutvikling.no

Blogg: norskturistutvikling.wordpress.com
Kurs og veiledning: spiria.no


