
 

 

SKURUFJELLET FAMILIEGREND 

830 MOH - SKI INN/UT 

   

  KR 1.990.000,- 

  

SKURUFJELLET FAMILIEGREND 20 
_____________ 



 

 

 

Skurufjellet Familiegrend 



 

 

 

Kårstue nr 20 



 

 

 

Utsikt fra kårstuer 



 

 

 

Skurufjellet i vinterdrakt 



 

 

 

Langrenn i høyfjellet 



 

Adresse 
  

Skurufjellet Familiegrend 20 
Fageråsen 
2420 Trysil 
Trysil kommune 

 

Pris 
  

kr 1.990.000,- 
 

Omkostninger 
 

Engangsomkostninger i forbindelse 

med kjøp; 
* 2,5 % dok avgift 
* kr 525,- til tinglysing av skjøte 
* kr 525,- til tinglysing av evt. pante-
obligasjon  
* kr 202,- evt. pantattest til långivers 
bank 

 

Hyttemodell 
 

Kårstue 8 
BTA 44,5 kvm 
BRA 41 kvm 
 

Adkomst/tomteforhold 
 

Enkel adkomst. Biloppstillingsplass på 

egen plass angitt i seksjoneringsbe-
gjæring.  
 

Tomt  
 

Selveiertomt (gnr 33 bnr 1031 snr 
20) som er seksjonert slik at kjøper 

har en forholdsmessig andel av eiet 

tomt. Samlet tomtestørrelse er ca 
4792 kvm.  

 Beliggenhet 
 

Flott beliggenhet midt i smørøyet i 
Fageråsen, 830 moh. Oppkjørt lang-
rennsløype og ski inn/ut direkte uten-
for hytta.  Fageråsen er det høyest 

beliggende hytteområdet i Trysilfjellet 

og dermed også det mest snøsikre. 
 
Barnevennlig område, med snøman-
nen Valle og egne barneområder. 
Mountain Resort Trysil med spiseste-
der, innendørs og utendørs basseng 

innenfor fem minutters gange fra 

hytta. Med 31 heiser og 65 nedfarter 
er har Trysilfjellet noe å by på for alle 
nivåer. Alpinanlegget har hele seks 
stolheiser - fire av dem er 6-seters 
ekspressheiser, som raskt og komfor-
tabelt tar deg opp i Trysils 65 bakker. 
Gangavstand til sportsbutikk, skisko-

le, skiutleie, dagligvare, pub og res-
taurant. 
 

Tilstand 
 

Badet har nyere fliser av en marmor-
type. Selger kjøpte badet slik og har 
ikke kjennskap utover dette. Selger 
har foretatt oppussing av overflater, 

byttet benkeplater, snekret sittebenk 
i stue og i loftstue i 2017.  

 
Hytta er beiset utvendig i 2017. 
Byggeår ca 1985. 
Hytta har seriemåler for strøm. 
 

Det er lagt nytt filtgulv i 1. etasje og 
trapp i 2017. 

 
Nye terrasser med rekkverk i front av 
hyttene er bygd i 2017. 

 Generelt 
 

Svært praktisk familiehytte med 
arealeffektiv planløsning; 
 
* Åpen stue/kjøkkenløsning 

* 2 soverom  
* Egen loftstue med koselig brisk 

* Bad og badstue 
* Terrasse 
* Mulighet for utebod 
 

Leieinntekter 
 

Disse hyttene har en svært god kom-
binasjon av egenbruk og utleie. Det er 
stor fleksibilitet i forhold til når man 

ønsker å benytte hytten selv og når 
og hvordan man ønsker å leie ut; 
* 90 dager egenbruk per år. 
* 9 måneder utleie per år. 
* Valgfritt hvilke dager i året man be-

nytter selv og hvilke man leier ut. Pe-

riodene trenger ikke å være sammen-
hengende, så man kan dele opp etter 
individuelt behov. 
* Valgfritt hvordan man leier ut; via 
BookTrysilOnline.com, Skistar, 
Finn.no, Airbnb eller på annen måte. 

* Estimerte brutto leieinntekter fra 

BookTrysilOnline.com er mellom kr 
120.000 og kr 142.000,- i sesongen 
mellom 1. november og 1. mai.  
 
Se senere i prospektet for mer infor-
masjon. 
 

Møbelpakke  
 

Det er anledning til å kjøpe møbel-

pakke. Dette inkluderer alt som frem-
kommer på bilder/visning. Pris er kr 
130.000,-.  

 Bredbånd/TV 
 

Det er klart for bestilling av både 
bredbånd og TV fra Get etter eget 
ønske. Tilbyder er Eidsiva bred-
bånd AS. 

 

Serviceavtale mv. 
 

Fageråsen Hytteområde AS står 
for all drift av vann, vedlikehold 

vei, snømåking og renovasjon - 
slik at det blir enklest mulig for 
deg som kunde. Det inngås egen 

pliktig avtale for dette, pris per år 
er ca kr 9.500,-.  

 

Lovgivning, kontrakter og 

oppgjør 
 

Selges etter Avhendingsloven, 
kontrakt inngås med Malmlaft AS. 

Det benyttes nøytral meglerforbin-
delse med klientkonto for kontrakt 
og oppgjør. 
 

Selges ’som den er’  
 

Eiendommen selges i den forfat-
ning den er under visning, salget 

følger avhendingslovens § 3-9. 
Alle interessenter oppfordres til å 
undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig, 
før avtale inngås.  
  
Med forbehold om feil. 

Alle opplyste satser gjelder for 

2017. Kjøper dekker offentlige 

avgifter og det må påregnes at 

eksterne parter kan øke satsene.  

Noen av bildene kan vise tilleggs-

valg 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! 

 

 

 

 

 

FINANSIERINGSBEVIS 
_____________ 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Leieinntekter 
 

 Enheten gir leieinntekter på kr 120.000 til kr 

142.000 per år (estimert i perioden 1. nov til 1. 
mai fra bookTrysilonline.com) 

 Potensiell utleie i perioden 1. mai til 1. nov til-
kommer  

 90 dager egenbruk per år  

 9 måneder utleie per år 
 Valgfritt hvilke dager i året man bruker selv og 

hvilke man leier ut 
 Det trenger ikke være sammenhengende perio-

der   
 Valgfritt hvordan man leier ut; via bookingsel-

skap, Finn.no, Airbnb eller på annen måte.  
 

 

Området er regulert til næring (fritids– og turistformål).  

Fritidsboliger i disse områdene er beregnet på utleie 

(minimum 9 mnd utleie per år) iht. gjeldende regulering. 

 

Tabellen til høyre viser estimat for netto leieinntekter ved 

tre ulike scenarioer og baserer seg på kjente tallstørrelser 

for 2017.  

 

Det presiseres at dette er et estimat satt opp med formål å 

synliggjøre potensielle leieinntekter for interessenter.  

Det tas forbehold om feil og interessenter oppfordres til selv 

å sette seg inn i tallgrunnlaget. 

 

Hyttene står i utleie hos BookTrysilOnline.com. Kjøper får 

leieinntektene fra avtalt overtakelsesdato. Kjøper står fritt 

til å benytte hytta når den ikke er utleid for sesongen 

2017/18. 

 

LEIEINNTEKTER 
_____________ 

KÅRSTUE Estimat lav Estimat høy

Estimat 

egen utleie

Kjøpesum 1 990 000kr  1 990 000kr  1 990 000kr  

Leieinntekter 120 000kr    142 000kr    150 000kr    

Avkastning % 6,0 % 7,1 % 7,5 %

Adm booking 20% 24 000kr        28 400kr        

Forsikring 1 788kr          1 788kr          1 788kr          

Strøm 10 000kr        10 000kr        10 000kr        

Off avgifter;

Eiendomsskatt 2 500kr          2 500kr          2 500kr          

Avløp 6 000kr          6 000kr          6 000kr          

Feiing/tilsyn 220kr             220kr             220kr             

Fageråsen Hytteområde;

Veg 2 758kr          2 758kr          2 758kr          

Vann 2 600kr          2 600kr          2 600kr          

Renovasjon 2 265kr          2 265kr          2 265kr          

Snørydding p-plass 1 800kr          1 800kr          1 800kr          

Netto leieinntekter 66 069kr      83 669kr      120 069kr    

Avkastning netto % 3,3 % 4,2 % 6,0 %



 

 

Skurufjellet  

Familiegrend 

   

  LANGRENN 

 

 

Trysil har totalt over 500 km med langrennsløyper! 



 

 

Skurufjellet  

Familiegrend 

   

  ALPINT 

 

 

Trysil er Norges største skisted! 



 

   

  SYKKEL 

 

 

Magiske opplevelser for alle i Gullia, GT Bike Park, Radisson Bike Park og Magic Moose! 



 

Skurufjellet Familiegrend 

 

 

Trysil Høyfjellssenter, Fageråsen 

Skihytta, Trysilfjellet Sør 

 

Trysil Mountain Resort, Fageråsen 

Ugla hytteområde, Trysilfjellet Sør 

 

Viksetra hytteområde, Trysilfjellet Sør 

 

Solsiden hytteområde, Trysilfjellet Sør 

 

 

 

 

Golfbanen, Trysilfjellet Sør 

Radisson BLU, Trysilfjellet Sør 

 

 

Innbygda (Trysil sentrum) 

 

 

Moh. 

830 

 

 

830 

 

770 

 

725 

 

650 

 

 

 

 

455 

440 

 

 

360 

 

 

 

HØYEST I TRYSILFJELLET 
_____________ 



 

Scandinavian Airport Mountains 
 

Det er besluttet bygging av ny flyplass mellom Trysil 

og Sälen 
 
 

 Ta flyet i 2019! 
 

 Investering i milliardklassen 
 

 Rutefly og charterfly, både fra innland og utland 
  

 40 min kjøring fra Trysil 

 
 En ny flyplass i kombinasjon med handel og opp-

levelser skaper tilgjengelighet og nye muligheter 
for hele regionen.  
 

 Flere gjester i senger, bakker, løyper, restauran-
ter og butikker 

 

NY FLYPLASS 
_____________ 



 

 

3D PLAN | 1. ETG 
_____________ 



 

 

3D PLAN | 2. ETG 
_____________ 



 

 

PLANTEGNING | 1. ETG 
_____________ 



 

 

PLANTEGNING | 2. ETG 
_____________ 



 

Utebod  
 

Det er anledning til å bygge utebod på baksiden av hytta 

 

 Mål 0,47 x 1,95 x 2 m. 

 Telesikret (XPS) areal under bod og 0,5 m ut på alle kanter. 

 Støpt såle, ca. 10 cm (forskalet). 

 Uisolerte yttervegger, grunnet og beiset utvendig panel 

(vannbasert). 

 Uisolert tak med ca. 30 cm utheng og shingel på taket. 

 2 stk dører i dimensjon 0,7x1,55m. Laget av utvendig panel og 

beises i hyttens farge (vannbasert).  
 

Pris kr 24.900,- inkl mva. Grunnarbeider er ikke inkludert. 
 
Pris for tilsvarende løsning uten understøttelse er kr 20.000,- inkl mva. 

 

UTEBOD 
_____________ 



 

1 
MALM-
LAFT 

2 
SOLGT 

3 
SOLGT 

6 
SOLGT 

7 
SOLGT 

9 
SOLGT 

12 
SOLGT 

14 
SOLGT 

15 
SOLGT 

16 
SOLGT 

21 
SOLGT 

23 
SOLGT 

10 
SOLGT 

 

OVERSIKTSKART 
_____________ 

22 
SOLGT 

17 
SOLGT 

5 
SOLGT 

4 
SOLGT 

8 
SOLGT 

11 
SOLGT 

13 
SOLGT 

18 
SOLGT 

19 
SOLGT 



 

Parkering 
og uteplass  
snr 20 

Terrasse 

Levegg 

 

TOMTEKART 
_____________ 

23 

SOLGT 

22 

SOLGT 

21 

SOLGT 

18 

SOLGT 

17 

SOLGT 

1 

MALMLAFT 

19 

SOLGT 



 

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

Økonomi 
Malmlaft 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

Gnr Bnr Snr i kommune

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 2 997 645 634Malmlaft AS, Norderhaug, Flendalsv. 298, 2420 Trysil

Firmanavn

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

Sted/dato Underskrift selger (etter fullmakt)

Akseptert av selger

Det benyttes nøytral meglerforbindelse med klientkonto (1822.71.11158 Megleroppgjøret 

Innlandet AS) for kontrakt og -oppgjør. Eiendommen selges etter Avhendingsloven. 

Kontrakt inngås med Malmlaft AS. Eiendommen selges 'som den er'.

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

kjøpsbekreftelse, øvrig oppgjør innen overtakelse. 

                                                                                                                                                                                        

Kjøper bekrefter å ha satt seg inn i gjeldende reguleringsplan, seksjonering, vedtekter 

samt er kjent med utbyggingsplanen for området.                                                                                                                                                    

Hyttene står i utleie hos BookTrysilOnline. Kjøper får leieinntektene fra avtalt 

overtakelsesdato. Kjøper står fritt til å benytte hytta når den ikke er utleid for sesongen 

2017/18.

På objektene

Skurufjellet Familiegrend nr 20, Fageråsen, 2420 Trysil

Trysil kommune33 1031 20

eiet seksjon av tomt med hytte av typen "Kårstue"

Pris

kr 1.990.000,-
+ dokumentavgift, samt tinglysingsgebyr for skjøtet og evt. 

pantobligasjoner



 

  

SKURUFJELLET FAMILIEGREND 20 
_____________ 

 
Malmlaft AS 
Cato Haugen 

Mobil (+47) 90757555 
cato.haugen@malmlaft.no 


