
 

 

SJUSJØEN - SELVEIERTOMT 

NY HYTTE - GRENSER TIL FRIAREAL 

   

  KR 2.790.000,- 

  

NATRUDSTILEN 1907 
_____________ 



 

 

 

Soloppgang på hytta 

 
 

Foto © Henrik Strømstad          



 

 

 

Panoramautsikt mot sør og vest 

 
 

Foto © Henrik Strømstad          



 

 

 

Utsikt mot Synnfjell 

 
 

Foto © Henrik Strømstad          



 

 

 

Fint å starte skituren i denne skiløypa – og med denne utsikten 

 
 

Foto © Henrik Strømstad          



 

 

 

Fra Sjusjøen skisenter 



 

Adresse 
 

Tomt 1907 
Natrudstilen 9 HF8 
2612 Sjusjøen 
Ringsaker kommune 

 

Pris 
 

kr 2.790.000,- 
 

Omkostninger 
 

Engangsomkostninger i forbindelse 

med kjøp; 

* 2,5 % dok avgift av tomtepris 
* kr 525,- til tinglysing av skjøte 
* kr 525,- til tinglysing av panteobli-
gasjon  
* kr 172,- pantattest til långivers 
bank   

* Gebyr for byggesøknad til Rings-
aker kommune, kr 15.300,- 

* Tilknytning vann til Ringsaker kom-
mune, kr 29.191,- 
* Tilknytning avløp til Ringsaker kom-
mune, kr 40.334,- 

* Tilknytning strøm, kr 10.000,-  
 

Hyttemodell 
 

Modell Malmlaft Smarte 73 høy. 
BYA 67,5 og BRA 60,9. BRA inklude-
rer utebod inntil hytta og utvendig 
overbygd areal.  
 

Ferdigstillelse 
 

Hytta leveres senest 180 dager etter 

at alle kontrakter/dokumenter er sig-
nert, tomt er tinglyst på kjøper, byg-
getillatelse er gitt og graving/

opparbeidelse på tomt er utført. Tomt 
skal være overskjøtet innen bygging 
kan starte.  

 Beliggenhet 
 

Nytt hyttefelt med flott beliggenhet i 
Natrudstilen med panoramautsikt 
mot sør/vest. Selveiertomt som gren-
ser til friareal. 

 

* Dobbeltspor rett utenfor hytta 
* Svært barnevennlig 
* Ypperlige treningsforhold hele året 
* Sol fra morgen til kveld  
 
5 min til Natrudstilen; 
* Lysløype/rulleski/tidligski/

skiskytterstadion 
* Alpinbakke med 6-seters ekspress-
heis som tar deg opp til 960 moh 
* Egen barnebakke 
* Sykkelstier og nye løyper for syk-
kelcross/stisykling 
* Kafé og badeplass 

 

Innhold 
 

Malmlafthytte med god arealutnyttel-

se, flott interiør og eksteriør: 
* Åpen kjøkken/stueløsning med stor 
takhøyde 
* 2 soverom 
* Mulighet for å innrede stor hems 

med loftstue og soverom 
* Gang med garderobe  

* Bad med belegg på gulv med var-
mekabler 
* Overbygd tak i front og ved  
inngangsparti 
 

Bod/uthus 
 

Det er anledning til å bygge frittstå-
ende bod/uthus på tomta innenfor 
reguleringsbestemmelsene. Maksimal 
størrelse er 15 kvm BRA.  

 

 Standard leveranse 
 

Hytta oppføres på ringmur med  
radonmatte og bygges i reisverk.  
 
Nøkkelferdig hytte med grunnet ut-

vendig kledning, shingel på taket. 

Hvitlasert solpanel på vegg og tak, 
kjøkken fra Epoq – modell ”Fasett 
grå”, integrerte hvitevarer, hvitmalte 
vinduer, hvite innerdører, hvitmalt 
utgangsdør, børstet gråbehandlet fu-
rugulv, hvitmalte lister, gulvbelegg på 
bad, dusjkabinett 90x90, og stående 

toalett. Se leveransebeskrivelser for 
alle detaljer. 
 
Hytten bygges etter de til enhver tid 
gjeldende byggeregler i plan– og byg-
ningsloven. 
 

Tomt og regulering 
 

Selveiertomt på ca 360 kvm som er 

regulert til fritidsbebyggelse. Bruks-
nummer vil bli tildelt ved oppmåling. 
Nedsetting av grensemerker normalt 
innen to år. I det vesentlige naturtomt 
som leveres ferdig opparbeidet med 
gruset biloppstillingsplass, for øvrig 

grovplanert. Mindre tilpasninger av 

adkomstveg og biloppstillingsplass 
kan forekomme. Det vil ved behov bli 
tinglyst nødvendige rettigheter slik at 
alle enheter er sikret vei/adkomst og 
rett til evt. framtidig vedlikehold av 
infrastruktur.  

 Velforening mv. 
 

Obligatorisk serviceavtale til 
Ringsaker Almenning med pris per 
år ca kr 5.000,- som går til som-
mervedlikehold veger og fellespro-

sjekter ski og sykkelstier. 
Frivillig avtale om snøbrøyting er 

ca kr 3.300,- per år.  
Hytterenovasjon kr 2.391 per år. 
Vann og avløp etter målt forbruk, 
samt abonnementsgebyr kr 1.295 
per år. For mer informasjon eller 
spørsmål om eiendomsskatt hen-

vises det til Ringsaker kommune. 

 

Lovgivning, kontrakter og 

oppgjør 
 

Tomt selges etter Avhendingslo-
ven, kontrakt inngås med Malmlaft 
Eiendom AS. Det benyttes nøytral 

meglerforbindelse med klientkonto 
for tomtekontrakt og -oppgjør. 

  
Hytte oppføres etter Bustadoppfø-
ringsloven, kontrakt inngås direk-
te med Smarte Hytter AS. Det stil-
les bankgaranti fra entreprenør i 
henhold til gjeldende forskrifter i 

Bustadoppføringsloven. 
  

Med forbehold om feil. 

Alle opplyste satser gjelder for 

2018, men det må påregnes at 

eksterne parter kan øke satsene. 

Noen bilder kan være illustra-

sjonsbilder fra hytter med tilsva-

rende utførelse. Noen av bildene 

kan vise tilleggsvalg som ikke 

inngår i standard leveranse.  

       

 

 

 

INFORMASJON 
_____________ 



 

Finansieringsbevis 
 

 

Vi avtaler individuelle visninger hvor vi ser på en tilsvarende 

hytte, befarer tomt og gjennomgår prospektet. Det anbefa-

les at man setter av minst et par timer for å være sikret en 

god gjennomgang av prosjektet. 

 

Vi selger etter prinsippet "førstemann til mølla". Det vil si at 

du som kunde kan sikre deg den aktuelle hytta uten noen 

form for budrunde.  

 

Finanstilsynet og banker har innført nye retningslinjer i for-

hold til lån. Vi ønsker derfor at alle interessenter avklarer 

finansiering/fremskaffer finansieringsbevis før de kommer 

på visning, slik at budsjettet er avklart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt for å avtale tid. Velkommen! 

 

 

 

 

 

Visning hver dag! 

 

FINANSIERINGSBEVIS 
_____________ 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

 
 

Hytte i samme serie 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

Hytte i samme serie 



 

 

 

 

 

Tomteområdet 



 

   

  LANGRENN 

 

 

Norges beste langrennsløyper! 



 

   

  ALPINT 

 

 

Sjusjøen Skisenter – 2200 meter nedfart! 



 

   

  SYKKEL 

 

 

Et variert nettverk med sykkelstier og løyper i alle vanskelighetsgrader! 



 

   

  KORT REISE 

 

 

Enkel og grei reisevei! 



 

Bading 

og grilling 

Kafé 

Illustrasjon:  
Atelier Holthe AS 

<- Hytta 

Servering 

Sykkelstier 

Gratis 

barnebakke 

Norges beste 

langrennsløyper! 
 

350 km med dobbeltspor 

Alpint Jakt  

og fiske 

   

  KART 

 

 

Rulleski– og 

lysløype 



 

Fordeler med ny hytte 
 

Førstemann til mølla | Vi selger etter prinsippet 

"førstemann til mølla". Det vil si at du som kunde kan sikre 

deg den aktuelle hytta uten noen form for budrunde. 

 

Lavere omkostninger | Du betaler 2.5 % i dokumentav-

gift til staten kun av tomteverdien og ikke av prisen på hyt-

ta. På brukte hytter betales det 2.5 % dokumentavgift av 

hele kjøpesummen.  

 

God isolering | Alle hyttene bygges etter TEK17 og leveres 

med  gjeldende krav til isolasjon og u-verdier i vegger, 

golv, tak, vinduer og dører. Du får derfor en rask og effektiv 

oppvarming av hytta som igjen gir mindre utgifter til fy-

ring.  

 

Svært god kvalitet og finish | Hyttene leveres med høy 

grad av kvalitet og finish. Dette gjør at du ikke trenger å 

tenke på vedlikehold og oppussing de nærmeste årene. De 

fleste hyttene blir også levert med mulighet for personlig 

preg  på en rekke løsninger og materialer. Dette gjør at du 

får en kvalitetshytte  slik du selv ønsker.  

 

En rekke valgmuligheter | De fleste hyttene leveres med 

mulighet for å tegne ditt eget kjøkken, velge type golv, vel-

ge type fliser, velge type peisovn, velge hvor du ønsker 

kontakter, brytere, TV -punkt mv. 

 

God investering | Investering i en ny hytte er først og 

fremst  investering i fritid og famlieliv. Hytter er også svært 

stabile prismessig, uavhengig av prisutvikling på bolig. En 

ny hytte er også attraktiv i leiemarkedet dersom du ønsker 

en ekstra avkastning på investeringen. 

 

 

FORDELER 
_____________ 



 
 

3D plan er kun en illustrasjon.  

 

3D PLAN | 1. ETG 
_____________ 



 
 

3D plan er kun en illustrasjon. Hems er uinnredet som standard. 

 

3D PLAN | HEMS 
_____________ 



 

Utebod  

er tilvalg 

 

PLANTEGNING | 1. ETG 
_____________ 

 

Møbler, garderobeskap og senger er ikke inkludert. Vises kun som illustrasjon på tegninger. Pris for utebod er kr 37.300,- inkl mva. 

 

 



 

 

PLANTEGNING | HEMS 
_____________ 

 

Pris for hems er kr 41.000,- inkl mva. Dette inkluderer 2 stk vinkelvindu, flyttbar trapp, rekkverk, sperre og isolert gulv med heltre gråbehandlet furugulv. 

 

Hems  
er uinnredet 

som standard 



 

 

SNITT 
_____________ 



 

 

FASADER 
_____________ 

 

Pris for platting (ca 14 kvm) er kr 14.200,-. Pris for rekkverk (ca 10 lm) er kr 10.400,-. Alle priser inkl mva. 

Utebod  

er  
tilvalg 

 

 



 

Standard leveranse 

 
* Ringmur. Det legges radonmatte, støpes såle direkte på matten, før det mures ringmur med lecablokker. Muren 
pusses med murpuss. Lufteluker og inspeksjonsluker monteres. Ringmuren isoleres innvendig og utvendig. 

 
* Stående kledning utvendig. Kledning og omramminger leveres ferdig grunnet. Isolasjon 10 cm vegg, 20 cm 
gulv, 15 cm tak.  
 
* Grå shingel på tak. Takrenner fra Icopal. Stålrenne i 5" sort, nedløp i 75mm. 

 
* Takoverbygg i front av hytta. 
 

* Vindu og dører fra Harmonie. U-grad for vindu og dører fra 1,12 til 1,32. Samlet U-verdi vindu og dører er på 
1,21. Det er 2 lags glass.  

* Hvitmalte vinduer. Åpningsvinduer er sidehengslet, også på hems. 

* Hvitmalte ytterdører i vannavvisende HDF. Verandadør med helt glass og trinnløs friksjonsbrems. 
* Hvitmalte innerdører i kompakt utførelse med pakning mellom karm og dørblad. 
* Hvitmalte lister med slett profil.  

 
* Lys solbehandlet panel innvendig på vegger og tak. Montert liggende.  

 
* Børstet, gråbehandlet heltre furugulv av god kvalitet. Furugulvet er nedtørket til 7% fuktighet, og leveres med 

et unikt overflatebehandlingskonsept. 
  
* Varmeovner i stue og på soverom. Utelampe og taklamper på soverom, gang, bad og evt. bod. 
 
* Kjøkken modell Fasett grå fra Epoq for integrerte hvitevarer. Hvitevarepakke inkludert. Laminert benkeplate mo-
dell Laminate Grafitt. Håndtak modell Dante. Rund oppvaskkum Silver 51 cm. Lyslister monteres.  

 

* Gulvbelegg på badegulv med varmekabler. 
 
* Godkjent pulverapparat (6kg) samt røykvarslere fra Icas.  
 
Hytten bygges i reisverk etter de til enhver tid gjeldende byggeregler i plan– og bygningsloven samt byggteknisk 
forskrift (TEK 10).   

 

Se også egen spesifikasjon for kjøkken, EL og VVS. Det kan forekomme mindre avvik som ikke vil ha avgjørende 
innflytelse på funksjon eller opplevelse av hytten 
 
 

 

LEVERANSEBESKRIVELSE 
_____________ 



 

Produkt Bilde Produkt Bilde 

 
Toalett 
 

5520 Nautic frittstående 

 

 
 

 
Termostatstyrt 

dusjbatteri 
 

Damixa Mini deluxe 

 

 

 
Innredning 
 

Fiol 60cm komplett 
 

Armatur over speil med 

stikkontakt 
 

 

 

 
Dusjkabinett 
 

Alterna Primero 

90x90 cm 

 
 

Servantbatteri 
 

Damixa Space 

 

 

 
 

 

Benkebereder 
 

120l OSO høyeffektiv 

 

 
Kjøkkenbatteri 
 

Damixa Space 

med avstenging 

 

Opplegg til 
vaskemaskin 
 

Stengekran fra TM 

Christensen 

 

 

 

Produkter som vist – eller tilsvarende – leveres som standard 

 

 

 

VVS 
_____________ 



 

Produkt Bilde Produkt Bilde 

 
Utelys 
 
Sorrento 60w 

 
 

 
 

 
Varmeovner 
 
Dimplex Unique 

 

 

 
 

 

 
Lamper 
 
Enøk alu 2x9w 

 

 

 

 

 

 
Brytere og kontakter 
 
Standard utførelse fra 

Elko 

 

     

 

Benkarmatur kjøkken 
 

Mississippi m/stikkontakt 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Produkter som vist – eller tilsvarende – leveres som 

standard 

 

 

Pris for ferdig montert peisovn med stålpipe inkl plate under ovn samt takstige er kr 58.000,- inkl mva. 

 

EL/VARME 
_____________ 



 

EL-installasjoner følger normer i NEK 400 om krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner.  

 

EL-PUNKTER 
_____________ 

ROM
STIKK 

10/16A  

LAMPE/ 

ARMATUR

AVTREKKS-

VIFTE
BRYTER

VARMEKABEL

/ TERMOSTAT
TV

SIKRINGS-

SKAP 

M/KOMFYRV

AKT

VARME-

OVNER
SUM PR ROM

KJØKKEN/SPIS  11  1 12

STUE 8  1  1 2 12

BAD 2 2 1 1 1  7

SOV 1 2 1 1  1 5

SOV 2 3 1 1 1 1 7

SOV 3 2 1 1 1 5

GANG 2 2 1 1 6

LOFTSTUE 5    1 6

UTEBOD 1 1  1 3

UTE 2 2 4

SUM EL-PUNKTER 38 10 1 8 2 2 1 5 67



 

Kvalitetskjøkken fra Epoq 

 

Modell Fasett Grå - kombinerer det klassiske med det moderne. Laminert benke-

plate, modell Laminat Grafitt. Underlimt kum Silver 51 cm. Håndtak Dante.  

Kjøkkenløsningen er klargjort for innebygde hvitevarer.  

Hvitevarepakke er inkludert. 

 
Epoq selger sine kjøkken eksklusivt 
igjennom Lefdal og Elkjøp i Norge. De 
gir 25 års funksjonsgaranti. Se 

Epoq.no for mer informasjon. 

Bilde viser eksempel på kjøkkenløsning 

 

KJØKKEN 
_____________ 



 

Produkt Bilde Produkt Bilde 

    
Stekeovn 

 
Gorenje innbyggingsovn 

BO7554AX 

En smart stekeovn for innbygging 

med et bredt programutvalg og 

integrert steketermometer 

 

 

 
 

Oppvaskmaskin 

 
Bosch 

SMV40D60EU 

Integrert oppvaskmaskin 

som automatisk oppdager 

hvor skittent servicet er og 

tilpasser vannmengden 

deretter 

 

 
 

 

 
Induksjonstopp 

 
Gram 60cm faset 

IN6010TF 

Elegant induksjonstopp med 

timer og restvarmeindikator 

 

 
 

 

 

 

 

 
Kombiskap 

 
Whirlpool 

ART457 

Integrert kombiskap med 

høy kapasitet 

 

 
 

Uttrekksventilator 

 
Gorenje 

DF615E 

Effektiv ventilator i rustfritt stål 

med teleskoputtrekk og lys 

 

 
 

 

 

 
 
Produkter som vist - eller tilsvarende - leveres 

 

HVITEVARER 
_____________ 



 

 

SITUASJONSPLAN 
_____________ 

 

Det kan forekomme mindre endringer/justeringer på situasjonsplan 

 

Panoramautsikt 

Friareal 

Friareal 



 

 

TOMTEKART 
_____________ 

Byggetrinn II 

 

Malmlaft 

 

Malmlaft 

1902 

SOLGT 

1906 

SOLGT 

1908 

SOLGT 1909 

SOLGT 



 

 

PLANKART 
_____________ 

 

HF8 

 

Langrennsløype 

<- Sjusjøen hytteutleie ca 300m 

Sjusjøen skisenter ca 1,5 km -> 



 

Utdrag fra reguleringsbestemmelser 
 

FELLESBESTEMMELSER 

 
PARKERING 

Nødvendige oppstillingsplasser for biler skal der annet ikke er angitt, dekkes på 
egen grunn eller på tilhørende felles parkeringsarealer.  

Fritidsboliger <70m2 BRA skal ha 1 parkeringsplass pr. boenhet og minimum 2 
plasser pr. boenheter ≥70 m2 BRA.  
Dette gjelder både frittliggende hytter, sammenbygde hytter og leiligheter. 
 
STRØM/TELE/BELYSNING 
Utebelysing skal minimaliseres for hvert bygg og være skjermet. 

Redegjørelse for utebelysning skal inngå i grunnlaget for byggetillatelse. Strøm-

ledninger og ledninger for tele/tv/datakommunikasjon og lignende skal legges 
som jordkabler innenfor planområdet. 
 
UTFORMING AV TERRENG TOMTER OG ANLEGG  
Inngjerding av tomter tillates ikke. Det kan likevel tillates at det settes opp 
gjerde på maks 40 lm eller 150m2 foran inngangspartiet og evt. 

terrasse med formål å hindre beitedyrs adkomst.  
 
Flaggstenger tillates ikke oppført. Utendørs radio og tv-antenner, osv. skal plas-
seres samordnet og minst mulig eksponert. 
 
Vegetasjonen på tomtene kan reduseres/fjernes. 
Bruk av asfalt og belegningsstein i betong tillates ikke. Skiferheller tillates men 

begrenset til innganger og terrasse. 

 
MATERIALBRUK OG FARGEVALG 
Fargebruken skal være enhetlig og holdes i dempende farger som harmonerer 
med nabobebyggelsen og naturen. 
Tekkingsmaterialer skal ha avdempet farge og ikke ha reflekterende overflate. 

 FRITIDSBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE HF-1 til HF-10 
 
a) I disse områdene skal fritidsbebyggelsen som hovedregel framståsom en-

etasjes bebyggelse med gesimshøgde 3,8 m og mønehøgde 5,6 m målt fra 

gjennomsnittlig planert terreng. 

 
b) Byggene skal være organisert i grupper eller tun tilpasset i forhold til ter-

renget. 
 

c) Tomteutnyttelse skal være maksimal BYA= 25%.  
 

d) For områdene HF1, HF2, HF3, HF4 og HF6 tillates det bebyggelse inntil 150 
m2 BRA/170 m2 BYA pr. tomt/feste. Innenfor øvre ramme av utnyttelse pr. 

tomt tillates bod/uthus inntil 30 m2 BRA.  
 

e) For områdene HF5, HF7, HF8, HF9 og HF10 tillates det bebyggelse inntil 75 
m2 BRA/85 m2 BYA pr. tomt/feste. Innenfor øvre ramme av utnyttelse pr. 

tomt tillates bod/uthus inntil 15 m2 BRA. 
 

f) Det kan oppføres terrasse på maksimal 30% av hyttens BRA. Terrasse oppfø-
res i direkte tilknytning til hytta og med terreng tilpasning som innebærer 

overkant gulv maksimalt 50 cm over opprinnelig terreng. 
 

g) Bebyggelsen skal ha saltak med møneretning parallelt med høyde kotene og i 

bygningens lengderetning. Fritidsboliger med møneretning tverrstilt på høg-
dekotene kan tillates dersom dette er hensiktsmessig for å redusere terreng-
inngrep og redusere fjernvirkning. Takvinkel skal være mellom 15 og 30 gra-
der. 
 

h) I felt HF-10 skal fortrinnsvis pelefundamenter benyttes, slik at bebyggelsen i 
minst mulig grad berører naturlig terreng. Eventuelt avvik fra denne bestem-

melsen krever dokumentasjon på at grunnforholdene ikke er egnet for denne 
formen for fundamentering.  

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
_____________ 

Tomtestørrelse (ca), tomt 1907 360 kvm   

Tillatt per tomt 85 kvm BYA 75 kvm BRA 

Maks tomteutnyttelse BYA 25% 85 kvm BYA     

Areal hytte 68 kvm BYA 61 kvm BRA 

Tilgjengelig areal bod/uthus 17 kvm BYA 14 kvm BRA 

Maks bod/uthus 17 kvm BYA 15 kvm BRA 



 

 
 

Kjøpsbekreftelse 
Når kjøpsbekreftelsen er signert er du som kunde 
sikret den aktuelle hytta og tomta. 

10 % av tomteverdi innbetales til klientkonto hos 
nøytral oppgjørsmegler. Oppgjørsmegler sørger for 
overskjøting av tomt så snart kontrakt og oppgjør for 
tomt er klart. Kjøpsbekreftelse inngås ofte på visning 
eller den kan sendes på e-post eller som et bilde i 

etterkant. 
 
 

 
 
 

Kontrakt & byggemøte 
Kontrakts- og byggemøte gjennomføres med entre-
prenør for hytta.  
Dere går da spesifikt igjennom alle detaljer og fore-
tar de valg som er aktuelle for deres hyttetype. Det 

benyttes en norsk standard kontrakt (byggblankett 

3425). Vi samarbeider med entreprenørene Fossheim 
Bygg AS og Smarte Hytter AS. 
 
 
 
 

 

180 dagers bygging 
Det kontraktfestes at hytta er klar for overtakelse 
senest 180 dager etter at byggegropa er klargjort på 
tomta og kontrakt med vedlegg er signert. 
Entreprenøren innehar de nødvendige forsikringer og 
stiller 10 % garanti (§12) i byggeperioden. Dette er 

en ekstra betryggelse for at hytta blir bygget som 

avtalt. Det er Bustadoppføringsloven som er gjelden-
de for byggingen av hytta. Det blir fakturert i takt 
med framdrift i byggingen. Byggeleder styrer alt i 
byggeperioden slik at dere som kunde ikke trenger å 
tenke på noe i denne perioden. 

 
 

Overtakelse 
Når hytta er klar får dere nøklene i hånda. Dere vil 
også motta ferdigattest fra kommunen som er nød-

vendig for å kunne ta hytta i bruk.  
På selve overtakelsen går dere nøye igjennom hytta 
sammen med entreprenøren. Dette gjøres for å kva-
litetssikre at hytta er i henhold til avta-
le. Overtakelsesprotokoll signeres. Det stilles 5 % 

garanti i 5 år etter overtakelsen. Dette er en ekstra 
betryggelse mot eventuelle feil eller mangler. 
 

 
 
 

 

1 års befaring 
Ett år etter overtakelse kan begge parter kalle inn til 
en befaring av hytta for å sjekke at hytta er som den 

skal være.    
Garantien på 5 % vil fremdeles gjelde i ytterligere 

fire år. Dette er en ekstra betryggelse mot eventuelle 
feil eller mangler.  

 

ENKELT & TRYGT 
_____________ 



 

Om Malmlaft 
Malmlaft er en eiendomsutvikler i det norske fritidsmarkedet. 

Vi har en stor tomtebank og bred erfaring i utvikling og salg av nøkkel-
ferdige fritidsboliger. Vi leverer hytter av høy kvalitet til konkurranse-
dyktige priser. Det skal være enkelt og trygt for våre kunder å anskaffe 
seg ny hytte. 

 

Historie 
Malmlaft er en av Norges eldste og mest anerkjente merkevarer i hyt-
tesegmentet. Malmlaft har gradvis endret strategi fra å være en leve-
randør av laftekasser til å være en eiendomsutvikler. Dette i takt med 
endringen i markedet fra at kundene ønsket å gjøre mye selv i bygge-
prosessen, til at kundene nå ønsker en nøkkelferdig hytte.  

 Eiere 
Tore Haugen er utdannet på Handelshøyskolen BI og har jobbet med 

konsernregnskap og rapportering i Moelven Industrier ASA.  
Cato Haugen er utdannet på Handelshøyskolen BI, har vært gründer i 
Vekterselskapet AS som ble solgt til Hafslund ASA i 2001. Han var kon-
serndirektør i Hafslund når han i 2006 ønsket å fokusere på egne in-

vesteringer.  
 

Eierskap 
Malmlaft Eiendom AS eies 91 % av CH Gruppen AS og 9 % av Tore 
Haugen. CH Gruppen AS eies 100 % av Cato Haugen.  
 

Økonomi 
Malmlaft Eiendom AS har solgt over 250 nøkkelferdige hytter på egne 
tomter de siste fem årene. Dette utgjør en salgssum på over 700 
MNOK i samme periode. Selskapet er solid og har en egenkapital på 50 
%.  

   

 

OM MALMLAFT 
_____________ 



 

 

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE 
_____________ 

Forutsetninger/betingelser

Adresse tomt

Gnr Bnr Areal i kommune

Med nøkkelferdig hytte iht. tegninger og standard leveransebeskrivelse

Undertegnede gir herved følgende bindende kjøpsbekreftelse på ovennevnte objekter:

Kjøper/e

Kjøper 1 - navn m/blokkbokstaver Kjøper 2 (evt) - navn m/blokkbokstaver

Fødselsnummer (11 siffer) Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse Adresse

Tlf Tlf

E-post E-post

Sted/dato Sted/dato

Org nr

Underskrift kjøper 1 Underskrift kjøper 2

På objektene

Natrudstilen 9, HF8, tomt 1907, 2612 Sjusjøen

tildeles tildeles ca 360 kvm Ringsaker kommune

Det benyttes nøytral meglerforbindelse med klientkonto (1822.71.11158 Megleroppgjøret 

Innlandet AS) for tomtekontrakt og -oppgjør. Tomt selges etter Avhendingsloven. Beløp 

kr _______________________.  Kontrakt inngås med Malmlaft Eiendom AS. 

Det innbetales 10 % av tomteverdi til klientkonto innen 7 dager ved inngåelse av 

bindende kjøpsbekreftelse, øvrig tomteoppgjør innen overskjøting. Opparbeidelse av 

tomt er en del av tomteprisen.

                                                                                                                                                                                        

Hytte oppføres etter Bustadoppføringsloven. Beløp kr _______________________. 

Kontrakt (NBR) inngås direkte med Smarte Hytter AS. Egen betalingsplan etter framdrift 

følger kontrakten. Tilkoblingsavgifter, elektro, vann og avløp, gebyr for byggesøknad og 

andre offentlige avgifter dekkes av kjøper. Det tas forbehold om godkjennelse av 

byggesøknad.                                                                                                                                                     

Modell Malmlaft Smarte 73 høy

Pris

kr 2.790.000,-
+ dokumentavgift for tomteverdi, samt tinglysingsgebyr for 

skjøtet og evt. pantobligasjoner

Malmlaft Eiendom AS, Norderhaug, Flendalsv. 298, 2420 Trysil 979 123 884

994 609 106

Firmanavn

Akseptert av selger

Sted/dato Underskrift selger (etter fullmakt)

Smarte Hytter AS, Pb 49, 3883 Treungen

Sendes til: Malmlaft Eiendom AS, e-post: post@malmlaft.no 



 

 
Malmlaft Eiendom AS 

Cato Haugen 

Mobil 90757555 
cato.haugen@malmlaft.no 

  

NATRUDSTILEN 1907 
_____________ 


