
 

 

SKURUFJELLET FAMILIEGREND - 830 MOH 

NY HYTTE MED DOBBEL GARASJE - SKI INN/UT 

   

  KR 4.890.000,- 

  

SKURUFJELLET FAMILIEGREND 26 
_____________ 



 

 

 

Hytta får tilsvarende utsikt  



 

 

 

Skiløypen rundt Skurufjellet med Trysilfjellet i bakgrunnen 



 

 

 

Skurufjellet januar 2018 



 

 

 

Langrenn på snaufjellet 



 

 

 

Trysil Høyfjellsenter 

med restaurant, kafé, pub, 

sportsbutikk, dagligvare, 

skiutleie, skiskole mv. 

Hytta bygges her.  

Fantastisk beliggenhet 

med utsikt utover dalen, 

til Trysilfjellet og gågata.  

Skal rives 

Ski inn/ut, langrenn 

og sykkel  



 

 

NØKKELFERDIG 
_____________ 

 

Byggteknisk forskrift (TEK) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge 

 

 
TOMT 

 Seksjon av eiet tomt klargjort for bygging 

 Isolert plate på mark med radonsikring 
 Biloppstillingsplass ferdig gruset samt to plas-

ser i garasje 

  

 

 
UTVENDIG 

 Utvendig panel ferdig grunnet og beiset to 

strøk 
 Hvitmalte ytterdører og vinduer 

 Romslig terrasse på ca 12 kvm med rekkverk 
 Shingel på tak 
 Utebod  

  

 

ROM- 
LØSNING 

 Åpen stue/kjøkkenløsning 

 Tre separate soverom 
 Loftstue 

 Romslig entré 
 Bad 
 Innebod 

 Dobbel garasje med bod i kjeller 

RØR & EL  Komplett leveranse av VVS– og EL-utstyr 

  

REGEL-

VERK 

 Bygges iht. gjeldende regelverk TEK10 og 

NEK400 (lavspenningsinstallasjoner) 

  

 

 
 

MATERIAL 
VALG 

 Skiferflis (30*60) på gulv i inngangsparti med 

varmekabler 
 Fliser på gulv baderom med varmekabler 

 3-stavs eikeparkett i alle rom 
 Flislagt dusjhjørne med dusjdører og Huseby 

innredning på bad 

 Kjøkken fra Huseby med integrerte hvitevarer 
fra Siemens 

 Profilert listverk 
 Bred furupanel av høy kvalitet 
 Heltre dører med gummiforing, natur 

 Peisovn med stålpipe 
 Panelovner 

 Brannsikring med pulverapparat og  
røykvarslere 

  

Se senere i prospektet for alle detaljer  

Vår nøkkelferdige leveranse inkluderer 

 

Prinsen med garasje med 133 kvm BRA. I tillegg er det ca 12 kvm terrasse. 
 



 

Adresse 
  

Skurufjellet Familiegrend 26 
Fageråsen 1101C 
2420 Trysil 
Trysil kommune 

 
Pris 
  

kr 4.890.000,- 
 
Omkostninger 
 

Engangsomkostninger i forbindelse 
med kjøp;  

* 2,5 % dok avgift av tomtepris  
* kr 525,- til tinglysing av skjøte  

* kr 525,- til tinglysing av evt. pante-
obligasjon  
* kr 172,- evt. pantattest til långivers 
bank  
* Gebyr for byggesøknad til Trysil kom-
mune, kr 15.135,- + kr 80 per kvm 

BRA 
* Vegavgift til Fageråsen hytteområde, 
kr 18.950,- 
* Tilknytning vann til Fageråsen hytte-
område, kr 61.600,- inkl mva 
* Tilknytning avløp til Trysil  
kommune, kr 16.250,- inkl mva 

* Anleggsbidrag strøm til Eidsiva, kr 

10.000,- 
 
Hyttemodell 
 

Modell Prinsen med garasje 
BRA ca 133,1 kvm BYA ca 54,9 kvm.  
I tillegg er det ca 12 kvm terrasse. 
 

Tomt  
 

Selveiertomt (gnr 33 bnr 1032 snr 3) 
som er seksjonert slik at kjøper har en 
forholdsmessig andel av eiet tomt. 
Samlet tomtestørrelse er ca 1175 kvm.  

 Beliggenhet 
 

Unik hjørnetomt med utsikt utover da-
len, til Trysilfjellet og gågata i Trysil 
Høyfjellsenter. Oppkjørt langrennsløype 
og ski inn/ut direkte utenfor hytta. Fa-

geråsen er det høyest beliggende 
hytteområdet i Trysilfjellet og dermed 

også det mest snøsikre. 
 
Barnevennlig område, med snømannen 
Valle og egne barneområder. Mountain 
Resort Trysil med spisesteder, innen-
dørs og utendørs basseng innenfor fem 

minutters gange fra hytta. Med 31 hei-

ser 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 komfortabelt tar deg opp 
i Trysils 65 bakker. 

Gangavstand til sportsbutikk, skiskole, 

skiutleie, dagligvare, pub og restau-
rant. 
 
Leieinntekter 
 

Disse hyttene har en svært god kombi-
nasjon 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. Peri-
odene trenger ikke å være sammen-
hengende, så man kan dele opp etter 

individuelt behov. 

* Valgfritt hvordan man leier ut; via 
BookTrysilOnline.no, Skistar, Finn.no, 
Airbnb eller på annen måte. 
* Estimerte brutto leieinntekter fra 
BookTrysilOnline.no er mellom kr 
190.000 og kr 217.000,- i sesongen 
mellom 1. november og 1. mai.  

 Generelt 
 

Malmlafthytte med god arealutnyttelse, 

flott interiør og eksteriør og meget god 
kvalitet: 
* Åpen kjøkken/stueløsning  

* 3 soverom 
* Entré ca 6 kvm med skiferfliser 
(30cm*60cm) på gulv og varmekabler 

* Bad med fliser på gulv og varmekab-
ler 
* Utvendig bod og innvendig bod 
* Romslig terrasse med rekkverk 
 

Standard leveranse 
 

Hytta bygges i Malmlaftkvalitet. Støpt 
betongsåle. Tradisjonelt bindingsverk. 

Stående panel med elementer av stav-
laftutseende. 
Nøkkelferdig hytte med utvendig beis, 
shingel på taket, eikeparkett, heltre 

dører, Husebykjøkken, Siemens hvite-
varer, fliser og varmekabel på bade-
gulv, peisovn, panelovner. Se forøvrig 

leveransebeskrivelse for detaljer. 
Hytten bygges etter de til enhver tid 
gjeldende byggeregler i plan– og byg-
ningsloven. 
 

Ferdigstillelse 
 

Det planlegges graving sommer 2018. 
Hytta leveres senest 180 dager etter at 
graving/opparbeidelse på tomt er utført 
samt forutsatt at alle kontrakter/
dokumenter er signert, tomt er tinglyst 
på kjøper og byggetillatelse er gitt.  
 

Adkomst/tomteforhold 
 

Enkel adkomst. Biloppstillingsplass på 
egen plass angitt i seksjoneringsbegjæ-
ring.  

 Bredbånd/TV 
 

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

le for dette, pris per år er ca kr 

9.500,-.  
 
Lovgivning, kontrakter og opp-
gjør 
 

Tomt selges etter Avhendingsloven, 
kontrakt inngås med Malmlaft AS. 
Det benyttes nøytral meglerforbin-

delse med klientkonto for tomte-
kontrakt og -oppgjør. 

  
Hytte oppføres etter Bustadoppfø-
ringsloven, kontrakt inngås direkte 
med Fossheim Bygg AS. Det stilles 
§12-garanti fra entreprenør i hen-
hold til gjeldende forskrifter i Busta-

doppføringsloven. 
  

Med forbehold om feil. 

Alle opplyste satser gjelder for 

2018, men det må påregnes at eks-

terne parter kan øke satsene. 

 

Noen bilder kan være illustrasjons-

bilder fra hytter med tilsvarende 

utførelse. Noen av bildene kan vise 

tilleggsvalg som ikke inngår i stan-

dard 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 
_____________ 



 

 

 

 

 

 

 _____________                                        

BILDER 

 

 

Åpen kjøkken og stueløsning med store vindusflater – gir mye lys og luft 



 

 

 

Kvalitetskjøkken fra Huseby med innbygde hvitevarer fra Siemens 



 

 

 

Hyggelig spiseplass med flott utsikt og lun atmosfære  



 

 

 

Storslagent hovedsoverom med mulighet for plassbygd garderobeløsning  



 

 

 

Innbydende hovedsoverom med store vindusflater og flott utsikt  



 

 

 

Stort og hyggelig bad som innbyr til en varm dusj etter en dag på ski  



 

 

 

Åpent og luftig inngangsparti med mulighet for god garderobeløsning  



 

 

 

 



 

 

 

Prinsenhytta – her vist uten garasje 



 

 

LEIEINNTEKTER 
_____________ 

Leieinntekter 
 

 Enheten gir leieinntekter på kr 190.000 til kr 

217.000 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 2017/18.  

 

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. 

PRINSEN M/GARASJE Estimat lav Estimat høy

Estimat 

egen utleie

Kjøpesum 4 890 000kr  4 890 000kr  4 890 000kr  

Leieinntekter 190 000kr    217 000kr    225 000kr    

Avkastning % 3,9 % 4,4 % 4,6 %

Adm booking 20% 38 000kr        43 400kr        

Forsikring 5 000kr          5 000kr          5 000kr          

Strøm 10 000kr        10 000kr        10 000kr        

Off avgifter;

Eiendomsskatt 8 000kr          8 000kr          8 000kr          

Avløp 8 000kr          8 000kr          8 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 111 357kr    132 957kr    184 357kr    

Avkastning netto % 2,3 % 2,7 % 3,8 %



 

 

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 
_____________ 



 

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 TEK10 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 | 1. ETG | STANDARD 
_____________ 

 

3D plan er kun en illustrasjon. Pris for innvendig beising av hele hytta er kr 62.450,-. Pris for komplett badstue (1,5 kvm) er kr 44.300,-. 

Bod er standard. 
Mulighet for  
badstue eller  
utvidet bad. 



 Svært romslig 2. etg. Merk at det er skråtak med ca 1,6 m knevegger som ikke fremgår av 3D-illustrasjonene.  
Takhøyde på midten er ca 3,1 m. 3D plan er kun en illustrasjon. Pris for gjestetoalett er kr 52.900,-. 

 

3D PLAN | 2. ETG | STANDARD 
_____________ 

Bod er 
standard.  

 
Mulighet 

for gjeste-
toalett eller 

utvidet 
soverom. 



 Standard planløsning for garasje under hytta. 3D plan er kun en illustrasjon. Pris for fliser på gulv med varmekabler i bod er kr 18.500,-. 
To elektriske porter (h=260), utvendig panel på 10 kvm vegg over bakken, 8 el-punkter, støpt gulv, gass og brannsikring i tak, innebod med dør. 

 

3D PLAN | GARASJE 
_____________ 



 

 

PLANTEGNING | 1. ETG 
_____________ 

 

Møbler, garderobeskap og senger er ikke inkludert. Vises kun som illustrasjon på tegninger. 



 

 

PLANTEGNING | 2. ETG 
_____________ 

Bod er 
standard.  
Mulighet 

for gjeste-
toalett eller 

utvidet 
soverom. 



 

 

PLANTEGNING | GARASJE 
_____________ 

 



 

 

SNITT 
_____________ 



 

 

FASADER 
_____________ 



 

 

FASADER 
_____________ 

 

 



 

Bygningsdel Standard leveranse

Nøkkel-

ferdig Bygningsdel Standard leveranse

Nøkkel-

ferdig

Gulv Terrasse, åpen

Støpt plate med radonsikring X Impr. gulvbjelker 45x 145 mm impr. X

Tilfarergulv 45x45 mm X Gulv m/ spalte 28x 145 mm  impr. X

Dampsperre 0,20mm plastfolie X Rekkverk med stående bord

Isolasjon 50 mm mineralull  kv. 37 X Spikerslag ti l  rekkverk 45x 45 mm X

Gulvplater 22 mm OSB-plater X Håndløper 45 x 195 mm  impr. kledning X

Parkett 14x 185x 2400 mm, Eik 3-stav X Spikerslag på innsiden av rekkverket 35x 95 mm X

Yttervegger Spikerslag på utsiden av rekkverket, oppe 19x 145 mm X

Panel 19x 195 mm, Gran, grunnet X Spikerslag på utsiden av rekkverket, nede 19x 95 mm X

Utlekting, vannrett/loddrett (drenering) 45x 45 mm/45x 13 mm X Stående designbord 19x 195mm, profilert X

Hjørnekasser 43x 190 mm/43x 147 mm X Støtteklosser for håndløper 95x 145mm, profilert X

Designstolper, bærende 93x 200 mm X Innvendige dører

Vannbord 45x 45 mm  impr X Heltre innedør med karm og klinke Malmlaft-design, Furu, natur X

Bord under vannbord 19x 45 mm  X Dørhåndtak Børstet stål X

Vindsperre Tyvek diffusjonssperre X Listverk, innvendig

Innv. overflate 19x 195 Panel, Furu X Taklister 40x 40 mm, buet X

Dampsperre 0,2 mm plastfolie X Gulvlister 15x 70 mm, profilert X

Isolasjon 150 mm mineralull   X Gerikter ti l  innvendige dører 15x 70 mm, profilert X

Isolasjon ved påforing 50 mm mineralull   X Gerikter ti l  utvendige dører og vinduer 15x 70 mm, profilert, hvitmalt X

Påforing 45x 45 mm X Utforing, vindu Furu, hvitmalt X

Bindingsverk   c/c 600mm 45x 145 mm  X Utforing, utvendige dører Furu, hvitmalt X

Papp på mur Svillemembran X Utvendige dører

Innervegger, ikke bærende Utvendig dør med låsekasse Malmlaft design, hvit m. vindu X

Bindingsverk c/c 600 mm 36x 70 mm / 45 x 95 mm X Balkongdør Malmlaft design m/energiprosser hvit X

Overflate vegg 19x 198 Panel, Furu X Designstolper, 195 x 100 mm Malmlaft design X

Isolasjon 70 mm / 100 mm mineralull   X Vannbrett, 45 x 45 mm Impregnert og malt X

Skråtak med lufting over sperrer Vinduer

Underkledning 19x 195 mm panel, Furu X Åpningsvindu med termorute, sitefestet m/energisprosser hvit X

Isolasjon 50 mm mineralull   X Fast vindu med termorute m/energisprosser hvit X

Plastfolie 0,15 mm plastfolie X Designstolper, 195 x 100 mm Malmlaft design X

Sperrer / Takstoler 45 x 250 mm, limtre (1) X Vannbrett, 45 x 45 mm Impregnert og malt X

Isolasjon 200 mm mineralull   X Kjøkken

Vindsperre Tyvek diffusjonssperre X Innredning Huseby, skap og skuffer med malte fronter X

Lekting c/c 600 mm 45x 45 mm X Benkeplate Laminat X

Takpanel 19x 145 mm X Hvitevarer, integrerte Siemens (se separat spesifikasjon) X

Takpapp Isokraft el. l ign. X Bad

Shingel Sort X Fliser på gulv 20 x 20 cm X

Utstikk gavl Panel på vegger Furu (som resten av hytta) X

Vindskier 19x 195 mm X Innredning Huseby, med malte fronter X

Trekantlekt 45x 45 mm X VVS (dusj, vask, toalett, kran) (se separat spesifikasjon) X

Israft 35x 125 mm X Annet

Israftbeslag Svartlakkert stål X Trapp Furu X

Takrenner

Type Stålrenne, humusbestandig X

Farge Sort X (1) Kan variere etter frispenn og lokale krav ti l  snølast

Kroker  c/c 600mm Krok, svart X Det kan forekomme mindre avvik som ikke vil  ha avgjørende innflytelse på funksjon eller opplevelse av hytten

Nedløpsrør m fester Lakkert stål, humusbestandig X Det kan forekomme mindre tilpasninger for å møte gjeldende reguleringsbestemmelser.

Farge Sort X

 

LEVERANSEBESKRIVELSE 
_____________ 



 

Produkt Bilde Produkt Bilde 

    

 

Toalett 

 
Porsgrund frittstående 

 
 

 

Kjøkkenbatteri 

 
Oras Classica 

 

Servant 

 
Porsgrund for nedfelling 

  

Kjøkkenvask 

 
Blanco EE 4x4 

 
 

 

Servantbatteri 

 
Oras Classica 

 
 

Bereder 

 
200 l.   

Dusjhjørne 

med fliser på vegg 

 
Rette vegger 90x90cm i glass med 

hengsler i metall 

Oras Oramix dusjbatteri 

Dusjsett Apollo 

 

 

Opplegg til vaskemaskin 
 

Klart til påkobling av vaskemaskin 

(vaskemaskin er ikke inkludert) 

 
 

Fliser på gulv bad 

samt dusjvegger 

 
20 x 20 cm 

 

(kommer i fargene Grå, 

Sand og Anthracite, i 

tillegg Hvit som mulighet 

på dusjvegg) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Produkter som vist – eller 

tilsvarende – leveres  

som standard 
 

 

 

 



 

 

EL/VARME 
_____________ 

 
Brytere 

 
Elko 
 

 
 

 
 

 
Varmeovner 

 
Glamox varmeovn/varmelist 

 

 

Kontakter 

 
Elko 

 

 

 

Gulvvarme 

 
Elektrisk gulvvarme under fliser 
i gang og på bad. 

 
Bilde av skiferflis gang 30*60 cm 

 
Termostat 

 
Elko 

 
 

 
 

 
Peisovn 

 
ILD 9 

(dør i sokkel er ikke standard) 

 

 

 
Utelys  

Focus vegg antrasitt – 2x35W  
 

 

Mulighet for ulike varianter av "Ring hytta varm" 

 

 

Produkter som vist – eller tilsvarende – leveres som standard 

  

 



 

Montering av ny EL-tavle (plasseres i bod) Soverom

1 stk. Utvendig inntaksboks m/kortsl. sikringer (i hjørne v/bod) m/plass for måler 2 stk. Opplegg av stikkontakter v/gulv

6 m. Kabel PFXP 3x16q fra inntaksskap til tavlen 1 stk. Opplegg for lys punkt i tak (styrt av egen lysbryter) 

1 stk. Overlastvern 3/25A.**(forbehold fra nettleverandør) 1 stk. Glamox TPA varmeovn 600W (800W på største sov) m/el.termostat

1 stk. Overspenningsvern kl.C SPC-S-20 Stue/kjøkken 

1 stk. Montering av 2/25A.+JF. kurs 1 stk. Opplegg for 2/25A stikk til komfyrtopp/stekeovn

8 stk. Montering av 2/10A.-2/16A.+JF. kurser 1 stk. Komfyrvakt/brannmelder for komfyrtopp (auto utkobling) 

1 stk. Trekke rør 20mm. fra tavle og ut for fremtidig bredbånd 1 stk. Opplegg av stikkontakt for oppvaskmaskin

Hall 1 stk. Opplegg av stikkontakt for kjøleskap

1 stk. Legging/tilkobling av varmekabel 500W./El-termostat m/gulvføler 1 stk. Opplegg av stikkontakt for kjøkkenventilator 

(legges på nett eller limes på brannsikkert underlag) 2 stk. Opplegg av stikkontakter o/benk 

2 stk. Opplegg for lys punkt i tak (styrt av egen lysbryter) 2 stk. Opplegg for PKT i tak (styrt av egen lysbryter) 

1 stk. Opplegg av stikkontakter v/gulv 7 stk. Opplegg av stikkontakter dobb. v/gulv. + 2- Shuko uttak

Bad 2 stk. Levering og montering Glamox TPA ovn 1000W m/el.termostat

1 stk. Legging/tilkobling av varmekabel 500W./El-termostat m/gulvføler Trapperom/hems 

(legges på nett eller limes på brannsikkert underlag.) 2 stk. Opplegg av stikkontakter v/gulv

1 stk. Opplegg for lys punkt v/baderoms innredning (styrt av egen lysbryter) 2 stk. Opplegg for lys punkt i tak (styrt av egen lysbryter) 

1 stk. Opplegg av stikkontakter for vaskemaskin Utvendig

1 stk. Opplegg for lys punkt i tak (styrt av egen lysbryter) 1 stk. Opplegg av stikkontakt

1 stk. Levering og tilkobling vifte i tak / styrt av lysbryter for speil 1 stk. Opplegg / levering Focus 2x35W utelampe på vegg

Innvendig bod (styrt av egen bryter i gang) 

1 stk. El-tavle med kurssikringer Uttak for tv og data 

1 stk. Stikkontakt i benkeskap for v.v. bereder 1 stk. Opplegg for tv uttak i stue

1 stk. Tilkobling av Isoterm kabel for vannrør ***Kabler legges til fordeling i bod rom. Terminering av uttak i begge ender. 

1 stk. Opplegg av stikkontakter Brannmeldere tilkoblet hyttas strømforsyning

1 stk. Opplegg for lampe punkt i tak (styrt av egen bryter) 1 stk. Sikom sentral 230V m/batteri backup (kan utvides til varmestyring) 

Utvendig bod 2 stk. Optisk/ ionisk brannmeldere

1 stk. Opplegg av stikkontakter

1 stk. Opplegg for lampe punkt i tak (styrt av egen bryter) EL-installasjoner følger normer i NEK 400 om krav til 

elektriske lavspenningsinstallasjoner. 

 

Inntaksvann legges frostfritt eller sikres med varmekabler hvor det er spesielle behov  

 

 

EL-PUNKTER 
_____________ 

 



 

Kvalitetskjøkken fra Huseby 
 

Laminat benkeplate er standard leveranse. Mulighet for å gjøre tilvalg blant ulike farger og fronter.  

Det er også mulighet for direkte dialog med profesjonell kjøkkenkonsulent i Huseby for å få tegnet egen kjøkkenløsning.  

 

KJØKKEN 
_____________ 



 

 

HVITEVARER 
_____________ 

iQ300 Innbyggingsovn  

stål 
Siemens 

HB20AB512S 

Ovnsvolum: 66 l 

Energiklasse A 

5 stekefunksjoner: stor variogrill, 

varmluftgrill, undervarme, 

varmluft, over-/undervarme 

Temperaturregulering 50 - 270° C 

Hurtigoppvarming 

 

 
 

iQ100 Integrert 

kombiskap, nisjehøyde 

178 cm  

Helintegrert  
Siemens  

KI38VV20 

freshBox med bølgeformet 

bunn 

3 transparente fryseskuffer – 

mye plass og optimal oversikt 

Alle hyller er av sikkerhetsglass 

som er lette å rengjøre  
 

iQ100 Glasskeramisk 

platetopp, 60 cm  

U-facette Design  

Siemens 

ET651EE11X 

TouchControl 

4 highSpeed kokesoner 

17 effekttrinn 

highSpeed glasskeramikk uten 

dekor 

 

iQ300 Oppvaskmaskin, 

60 cm Helintegrert 
Siemens 

SN636X03CE 
Energiklasse A++, svært 

energieffektiv oppvask 

glassCare 

varioSpeed Plus 

autoProgramme 

aquaStop mm. 

 
iQ100 SlimLine 

uttrekksventilator, 60 cm  

Sølv metallic  
Siemens 

LI64MA520 

Med en kapasitet på 400 m3/t får 

du osfri luft under matlagingen 

3 effekttrinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkter som vist - eller tilsvarende - leveres som standard 



 

 

TOMTEKART 
_____________ 

Parkering (i tillegg til 
garasje) og uteplass  
snr 3 

Areal disponeres 
av snr 1 

Areal disponeres 
av snr 2 

Areal disponeres 
av snr 3 

Areal disponeres 
av snr 4 

Areal disponeres 
av snr 5 



 

 
 

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 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 tomt

Gnr Bnr Snr 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

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 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 Fossheim Bygg AS. Egen betalingsplan etter framdrift 

følger kontrakten. Tilkoblingsavgifter veg, strøm, vann og avløp, gebyr for byggesøknad og 

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

byggesøknad.                                                                                                                                                     

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

samt er kjent med utbyggingsplanen for området.  

Fossheim Bygg AS, Raschs vei 36C, 1178 Oslo

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

997 645 634

989 740 849

Malmlaft AS, Norderhaug, Flendalsv. 298, 2420 Trysil

Firmanavn

Akseptert av selger

Sted/dato Underskrift selger (etter fullmakt)

Modell Prinsen med garasje

Pris

kr 4.890.000,-
+ dokumentavgift for tomteverdi, samt tinglysingsgebyr for 

skjøtet og evt. pantobligasjoner

På objektene

Skurufjellet Familiegrend, tomt 26, 2420 Trysil

Trysil kommune33 1032 3



 

 
Malmlaft AS 
Cato Haugen 

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

  

SKURUFJELLET FAMILIEGREND 26 
_____________ 


