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Dagsturhytta Innlandet 

Formålet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk 
av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn.  

 

Hva får kommunene: 

- En ferdig prosjektert dagsturhytte. 
- En dagsturhytte som har en særegen arkitektur. 
- Tilskudd på 300 000 kr fra enten Sparebankstiftelsen Hedmark eller 

Sparebankstiftelsen DNB. 
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen. 
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt. 

Kriterier: 

- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess. 
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for 
- plassering av hytta. Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. 
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har 

fullt ansvar økonomisk mot leverandør av hytta. 

Kriterier for valg av turmål: 

- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet. 
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen. 
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale 

for utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig 
økning på aktivitet.  

- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 
forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering. 

- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting. 
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og 

skolealder. 
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel. 
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv. 
- Plasseringen kan ikke være over 1200 moh, pga. helikoptertransport. 
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på 

steder det ikke er fjellgrunn. 
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Annet:  

- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 
spillemiddelreglementet i 30 år. Det er opp til den enkelte kommune hvordan driften 
organiseres. 

- Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningslov og evt. andre 
godkjenninger. 

- Det er viktig med tidlig forankring hos grunneiere. 
- Med erfaringer fra lignende prosjekter er det viktig med tidlig involvering fra lag og 

foreninger. 
 

Økonomi: 

- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer 
hytte med vedovn. *  

- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med 
grunnarbeid og dugnadsarbeid.  

- Sparebankstiftelsen Hedmark eller Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i 
tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.  

- De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i 
spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.  

- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 
kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  

* Solcelle og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om     
spillemidler til toalettanlegg. 
 

Regneeksempel:   
Anslår en kostnad på grunnarbeid til 150 000 kr.  
Anslår at 75 000 kr av grunnarbeid utføres på dugnad av frivillige. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader
Eks mva Mva Ink mva

Innkjøp av hytte med vedovn 750 000 187 500 937 500
Grunnarbeid betalt 75 000 18 750 93 750
Grunnarbeid dugnad 75 000 - 75 000
SUM Kostnad hytte 900 000 206 250 1 106 250

Finansiering
Beløp

Spillemidler 1/3 av totalkost inkl mva 368 750
Tilskudd fra stiftelse 300 000
Dugnad frivillige 75 000
Moms-kompensasjon kommunal ordning 206 250
Kommunal egenandel 156 250
Sum finansiering 1 106 250
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Ja, vi ønsker en Dagsturhytte i vår kommune og planlegger å sette opp Dagsturhytta 
Innlandet i: 
 

2021  2022  2023   2024  2025  

 

 

Tilvalg: 

- Kommunen ønsker å tilrettelegge for et toalettanlegg 
(Opplysninger om pris og modell kommer senere). 
 

- Kommunen ønsker solcelleanlegg 

 

 

Kontaktperson kommune: 

 

 

Tilbakemeldingsfrist 22.2.2021.  
Sendes Prosjektleder Tuva Eiklid, tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no og 
post@innlandetfylke.no 

 

 

 

Kommune: 

 

Signatur 

mailto:tuva.marie.eiklid@innlandetfylke.no
mailto:post@innlandetfylke.no

