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Følgende kriterier skal legges til grunn for valg av tomt: 

1. Tilgjengelighet og nærfriluftsliv: Utgangspunktet for turen må ligge nært 

kommunesenteret eller større tettsteder. Hytta skal være lett tilgjengelig og 

stimulere til økt nærfriluftsliv i hverdagen. Det er en fordel dersom 

utgangspunktet for turen kan nås til fots, med sykkel eller med kollektiv. 

2. Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og tomta må ha 

tilnærmet flatt terreng (maks 0,3 meter høydeforskjell). I spesielle tilfeller kan 

alternativ løsning med planert tomt med masser/pukk og betongfundamenter 

aksepteres. 

3. Parkering og sanitær: Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet 

for turen, evt. potensiale for utvidelse av kapasiteten. Dersom det ikke 

planlegges sanitæranlegg ved hytta, bør det være mulig å legge til rette for 

sanitæranlegg ved parkeringsplassen. 

4. Opplevelseskvaliteter: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre 

naturopplevelser der hytta ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i 

kommunen fra hytta, men dette er ikke et avgjørende krav.  

5. Bruksverdi i dag: Tomta skal ligge på et sted som er godt kjent og allerede 

brukt som turmål i dag. 

6. Værbestandig område: Tomta må ikke være for særlig utsatt for vær og vind. 

7. Adkomst: Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør 

ta 20-45 minutter å gå.  

8. Kulturminner: Hytta kan med fordel plasseres i nærheten av kulturminner, 

eller slik at adkomsten passerer kulturminner. 

9. Størrelse på tomt: Området rundt hytta bør egne seg og være stort nok til 

øvrige tilretteleggingstiltak (f.eks. benker, bord, bålplass, tauløyper osv.), og 

samtidig ha egnet plass for toalett dersom kommunen ønsket det. 

10. Avtale med grunneier: Det må inngås langvarige grunneieravtaler (30-40 år) 

for hytter og nye adkomststier som ligger på privat grunn.  

 

 



Endringslogg: 

24.9.2021 Punkt 2 er endret fra: «Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og 

tomta må ha tilnærmet flatt terreng» 


