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Tall og informasjon dere får høre i dag er hentet 
fra 



Egen side om fritidsboliger i Innlandet

Gå til innlandsstatistikk.no. Velg «Kultur og fritid» på forsiden, så finner dere et eget tema som heter 

«Fritidsboliger». Der ligger det skreddersydde rapporter om fritidsboliger, på fylkesnivå og 

kommunenivå, og vi har lagt ut alle kapitlene fra Østlandsforsknings kunnskapsstatus om 

fritidsboliger i Innlandet fra 2021.



Størst, og stadig større

• Innlandet har nesten 90 000 fritidsboliger, og er med dette størst i 
landet, tett etterfulgt av Viken.

• Innlandet har om lag 20 prosent av all bygningsmasse i Norge 
registrert til fritidsformål.

• Det har vært en stadig vekst i antall fritidsboliger for hele Norge, men 
i Innlandet har veksten vært større.

• Ringsaker er den største hyttekommunen i Norge med nesten 7300 
fritidsboliger. Nest størst i landet er Trysil, med godt over 6900 
fritidsboliger.





Arealbruk

• Innlandet er det fylket i landet som har mest areal knyttet til 
fritidsboliger (92,13 kvadratkilometer i 2022)

•Det har vært en vekst på 10% i arealbruk i Innlandet fra 2011 til i 
dag

•Det er stor variasjon mellom kommunene. For Øystre Slidre har 
det vært en vekst på 6 % i arealbruk fra 2011. I Øyer har det vært 
en vekst på 50 %. 









Tetthet

• Alt i alt, har vi færre fritidsboliger per kvadratkilometer i Innlandet 
sammenlignet med mange av de andre fylkene (1,8 fritidsbygg per 
kvadratkilometer), men det skyldes også størrelsen på fylket vårt 
totalt.

• Om lag 60 % av alle hyttene i Innlandet ligger innenfor såkalte 
fritidsbyggområder. De fleste hyttene som bygges i dag, bygges i 
fritidsbyggområder.

• Det dominerende mønstret i fjellområdene i Innlandet er at 
fritidsbyggområdene ligger adskilt fra de tradisjonelle tettstedene.













Fritidsboligene blir stadig større

•Gjennomsnittlig størrelse på hytter i Innlandet er 68
kvadratmeter (kvm).

•Det er stor variasjon i størrelsen på hytter, og det spriker fra 
små hytter til fritidsboliger på flere hundre kvadratmeter.

•Hytter registrert i Innlandet på 70-tallet, hadde en 
gjennomsnittlig størrelse på rett under 60 kvm. 

•Hytter registrert i Innlandet de siste 10 årene har en 
gjennomsnittlig størrelse på over 87 kvm.





Energibruk

• Innlandet er det fylket i Norge som bruker nest mest energi på hytter og 
fritidshus totalt, bare slått av Viken. Innlandet hadde en total energibruk på 
542 GWh i 2021, som er mer enn det dobbelte av hva Trøndelag hadde. 

• De siste 10 årene har energibruken knyttet til hytter og fritidshus steget 
med nesten 200 GWh, som tilsvarer en stigning på 58 % 

• 8 % av all energibruk i Innlandet går direkte på hytter og fritidshus. 

• Trysil, Øyer, Ringebu og Øystre Slidre, utgjør sammen med Ringsaker, topp 
5 i Innlandet når vi ser på totalt energibruk til fritidsboliger i 2021. For 
disse kommunene utgjør energibruket til fritidsboliger om lag 30 % av det 
totale energibruket i kommunene. 











Økonomi

• Total omsetningsverdi for fritidseiendommer i Innlandet for 2021 var 
8,8 milliarder

• Gjennomsnittlig pris for ei hytte i Innlandet var ca. 2,5 millioner i 
2021. 

• Det er stor forskjell mellom kommunene. Gjennomsnittsprisen 
varierte fra 4,5 millioner i Øyer i 2020, til rundt en halv million i Åsnes 
og Elverum. 

• Nye hytter har en betydelig høyere gjennomsnittspris enn brukte 
hytter. 





Reiseavstand til hytta

• Ifølge Prognosesenteret (2021) har en stor andel av 
hytteeiere i Norge relativt kort reiseavstand. 
• For fjellhyttenes del har om lag 80 % mindre enn 30 mils 

reisevei.

• Akseptert reiseavstand for «nye» hytteeiere er i dag 2,5 til 3 
timer



Hvem har hytter?

•Hver tiende nordmann har eierandel i en fritidsbolig

• I alt 574.000 personer har eierandel i en eller flere hytter.

•Av dem er 46 prosent kvinner og 54 prosent menn.

•Personer over 60 år er overrepresentert blant hytteeiere

•Gifte personer står for et flertall av eierandelene

(Nasjonale tall. Kilder: SSB.no og  E24)

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/eldre-menn-lever-ut-hyttedrommen
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/y4jxXe/omsetningsrekord-for-hytter-i-2021-euforien-vi-har-sett-har-roet-seg-litt


Hvor stor andel av befolkningen kunne 
deltidsinnbyggerne utgjort om de ble regnet inn?
(OBS! Kun ment som en interessant øvelse. Estimatene er for grove og unøyaktige til å 
brukes aktivt)

Folketall Antall hytter Brukstall
Folketall +   
brukstall

Deltids-

innbyggerne 

som andel av ny 
total

Trysil 6603 6926 2846 9449 30 %

Ringebu 4385 4369 1795 6180 29 %

Øyer 5082 3542 1456 6538 22 %

Øystre Slidre 3252 3605 1482 4734 31 %

Innlandet 371253 87718 36048* (407301**) (9 %**)

*Beregnet ut fra en antagelse om 50 

bruksdøgn, og 3 personer per hytte.




