
HADELAND

LYGNA 
Komplett prisgunstig sportshytte,  
inkludert tomt og grunnarbeid. En are-
aleffektiv hytte der oppholdsrommene 
er samlet med front mot langsiden av 
hytta. 
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Pris er gitt med varighet på  
hytter som kjøres ut fra fabrikk 

før. 01.01.20.

Fjellfølelsen 
én time  
fra Oslo

Prosjekterte hytter DRIV 71 RONDANE 71
FINN-KODE 140126199 FINN-KODE 156735507
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Velkommen til LYGNA!
Lygna er et friluftseldorado som er velkjent for de aller 
fleste som bor i Oslo-regionen. Spesielt for skiløpere er 
området et yndet utfartssted. 

Ofte kommer snøfallet på Lygna like tidlig  
som i fjellregionene og varer normalt  
til godt over påske.

Derfor er også Lygna Skisenter etablert på Lygna, nord for 
våre hyttefelt og på Brandbu og Tingelstad Almennings 
eiendom.

Løypene er alltid velpreparerte og består av 200 km som 
kjøres av Øståsen Skiløyper, som har to nye løypemaskiner. 
I tillegg henger løypenettet sammen med Skiforeningens 
løypenett sørover mot Romeriksåsen og Nordmarka. Mot 
nord kan du gå til Toten og Gjøvik.

Sommerstid finnes blåmerka turløyper i alle himmelret-
ninger, og Lygna er også et flott utgangspunkt for sykling 
på stier og skogsbilveger. Lygna er også kjent som et svært 
godt bærområde, med rike forekomster av blåbær,  
tyttebær og molte.
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Lygna fakta 
høydemeter: 650 moh
kjøreavstand oslo: 1 time
langrennsløyper: 220 km
alpinløyper: Hurdal (35 min)
andre fasiliteter: Fotturer i 
DNTs løypenett, bær og sopptur-
er, sykling, fiske, småviltjakt.  
Kunstsnø og rulleskibane på Lygna 
skisenter. Lygnasæter serverings- 
sted i umiddelbar nærhet.  
Hadeland Glassverk, Grinaker Vev, 
Søsterkirkene og Randsfjorden.
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HYTTEFELTET

Tomtene våre ligger på 650 moh, vestvendt med 
utsikt mot Norefjell, Vikerfjell og Gaustatoppen. 

Almenningen har lange tradisjoner med skogsdrift og eies av 
ca 600 gardbrukere i bygda. Utvikling av lokalt næringsliv har 
alltid stått i fokus for allmenningen, og i dag drives det i tillegg 
til skogs- og eiendomsdrift; også byggevarehus og sagbruk. 
Sammen med Tinde Hytter arbeides det tett sammen med lokale 
håndtverksbedrifter for å framskaffe et hytteprodukt vi kan  
innestå for.

De som allerede er tomtekjøpere hos oss, gir oss de beste  
anbefalinger som hytteverter. Det er vi stolte av!

Prosjekthytter
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VEIBESKRIVELSE 
Lygna ligger 620 meter over havet midt i mellom 
Hadeland og Toten. Fra Oslo følger man Riksveg 
4 til Hadeland og fortsetter mot Toten. Når man 
kommer til Lygnasæter Hotell/Shell tar man av 
riksvegen. Det vil bli skiltet til Lygna Hyttegrend. 
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bruksareal 71 m2 bebygd areal 85 m2 grunnfLate 81 m2 p-rom 66 m2

Driv 71

Driv 71 er en nyutviklet moderne hyttemodell, som er arealeffektiv med tre 
soverom, et bad med mulighet for extra WC som tilvalg og en romslig inne-
bod. Oppholdsrommene er samlet med front mot langsiden av hytta, og de 

store vindusflatene bidrar med masse lys, og gir en unik følelse av å være ute 
i naturen.

HYTTEMODELL

Illustrasjonsbilder. Detaljer kan avvike fra standard leveranse.

Behandling innvendig kr 69 750

Hvitevarer kr 33 882

Torv på tak kr 98 200

Tilfarergulv kr  46 600

Ekstra wc kr 28 000

TILVALG DRIV 71

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 2 295 000,–
+ diverse avgifter (se egen prisliste)
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Hovedplan.

PLANLØSNING DRIV 71

LEVERANSEBESKRIVELSE DRIV 71

Alle hytter kan leveres ferdig behandlet innvendig og utvendig mot pristillegg.
Omkostninger (tinglysingsgebyr og dokumentavgift [2,5% av tomtekostnad], plassering av hytte 
på tomt/situasjonsplan, veiavgift og kabel-TV/bredbånd) og tilknytningsavgifter vil tilkomme. 
Byggestrøm og leie av container (til fjerning av restavfall) dekkes av tiltakshaver  
og vil bli fakturert direkte. Graving/grunnmur er inkludert i prisen.

generell utførelse
• Utvendig stående panel, 22 mm  

Låvepanel miks bredder, ubehandlet.
• Valdresshingel på tak.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass, 

standard farge hvit inne/ute grå (NCS 
S7502-Y grå). Vinduer med gjennom-
gående sprosser.

• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt grå 

S7502-Y.
• Tinde boddør u/vindu, malt grå S7502-Y.
• Terrasse, som vist på tegning  

(uten rekkverk).
• Isolasjon 25 cm i tak, 20 cm yttervegg  

og 10 cm i innervegger.
• Flytende gulv: 13 mm eikeparkett 3-stavs, 

type Kährs.
• Innvendige furupanel fra Moelven:  

13 mm Sprekkpanel på vegger og  
himling, ubehandlet.

• Glatt standard listverk, ubehandlet.
• Furu 3-speils innerdører, ubehandlet.
• Sperretak, A-takstoler eller W-takstol  

jfr. tegning.
• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen Uno 

hvit med Eik laminat benkeplate og  
Slimline kjøkkenventilator (hvitevarer 
følger ikke med).

murer, Flis, pipe og ildsted
• Peisovn montert på stålpipe.
• Påstøp gulv i vindfang, bod og vaskerom 

med 30×60 flis av typen Marte.
• Påstøp gulv bad med 30×60 flis av  

typen Marte.
• Flislegging på vegg i dusjhjørne med 

30×60 flis av typen Marte.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Bunnledninger (rør som ligger i betong-

plate innenfor ringmur fram til toalett, 
sluker osv.).

• Rette slagdører i dusjnisje evnt. dusj- 
nisjedør (iht. tegning) med dusjgarnityr.

• Vegghengt toalett med innebygd  
sisterne.

• Unidrainsluk på bad.
• Baderomsinnredning m/skuffer hvit, 

porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap på wc
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• 1-greps blandebatterier på kjøkken, bad 

og evnt. andre våtrom.
• Opplegg for tilkobling av kjøkkenbenk m/ 

1-greps benkebatteri med høy tut, samt 
opplegg for tilkobling av oppvaskmaskin.

• Lekkasjesikring/vannstoppeventil.

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard 
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Inntaksskap og kabel mellom inntak og 

sikringsskap.
• Sikringsskap m/overbelastningsvern, 

jordfeilautomater og overspenningsvern
• EL-punkter (iht. NEK 400).
• Varmekabler med termostat og føler i 

vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet røkvarslere 

m/backup-batteri.
• Utelamper. Spotter i vindfang, gang  

og bad. Taklampe i soverom og bod. 
Panelovner, stikkontakter og komfyr- 
vakt iht. tegning.

felles for alle leveranser
• Tinde Hytter har ansvar for bygge- 

søknadsprosessen.
• Utførelse og leveranse i henhold til  

dagens tekniske krav.
• Garanti: 10% av kontraktssum i bygge- 

perioden, 5% i reklamasjonstiden (5 år).
• Kontrakt fra Norsk Standard 3425 (med 

henvisninger til Bustadoppføringsloven).
• Trykktestet i henhold til Tek 17.

Prisen i prospektet er basert på tomteverdi kr 490 000,–. Graving og  
grunnarbeidet faktureres direkte til kunde fra leverandør.
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bruksareal 71 m2 bebygd areal 88 m2 grunnfLate 81 m2 p-rom 67 m2

Rondane 71

rondane 71 er ei trivelig og innholdsrik hytte. Store vindusflater for  
utsyn mot fjell og vidder. Hytta har tre soverom, bad, gjestetoalett  

og et teknisk rom.

HYTTEMODELL

Illustrasjonsbilder. Detaljer kan avvike fra standard leveranse.

Behandling innvendig kr 60 600

Hvitevarer kr 33 288

Torv på tak kr 94 000

Tilfarergulv kr  40 600

Takoverbygg kr 49 00

TILVALG RONDANE 71

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 2 295 000,–
+ diverse avgifter (se egen prisliste)
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Hovedplan.

PLANLØSNING RONDANE 71

LEVERANSEBESKRIVELSE RONDANE 71

Alle hytter kan leveres ferdig behandlet innvendig og utvendig mot pristillegg.
Omkostninger (tinglysingsgebyr og dokumentavgift [2,5% av tomtekostnad], plassering av hytte 
på tomt/situasjonsplan, veiavgift og kabel-TV/bredbånd) og tilknytningsavgifter vil tilkomme. 
Byggestrøm og leie av container (til fjerning av restavfall) dekkes av tiltakshaver  
og vil bli fakturert direkte. Graving/grunnmur er inkludert i prisen.

generell utførelse
• Utvendig stående panel, 22 mm  

Låvepanel miks bredder, ubehandlet.
• Valdresshingel på tak.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass, 

standard farge hvit inne/ute grå (NCS 
S7502-Y grå). Vinduer med gjennom-
gående sprosser.

• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt grå 

S7502-Y.
• Tinde boddør u/vindu, malt grå S7502-Y.
• Terrasse, som vist på tegning  

(uten rekkverk).
• Isolasjon 25 cm i tak, 20 cm yttervegg  

og 10 cm i innervegger.
• Flytende gulv: 13 mm eikeparkett 3-stavs, 

type Kährs.
• Innvendige furupanel fra Moelven:  

13 mm Sprekkpanel på vegger og  
himling, ubehandlet.

• Glatt standard listverk, ubehandlet.
• Furu 3-speils innerdører, ubehandlet.
• Sperretak, A-takstoler eller W-takstol  

jfr. tegning.
• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen Uno 

hvit med Eik laminat benkeplate og  
Slimline kjøkkenventilator (hvitevarer 
følger ikke med).

murer, Flis, pipe og ildsted
• Peisovn montert på stålpipe.
• Påstøp gulv i vindfang, bod og vaskerom 

med 30×60 flis av typen Marte.
• Påstøp gulv bad med 30×60 flis av  

typen Marte.
• Flislegging på vegg i dusjhjørne med 

30×60 flis av typen Marte.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Bunnledninger (rør som ligger i betong-

plate innenfor ringmur fram til toalett, 
sluker osv.).

• Rette slagdører i dusjnisje evnt. dusj- 
nisjedør (iht. tegning) med dusjgarnityr.

• Vegghengt toalett med innebygd  
sisterne.

• Unidrainsluk på bad.
• Baderomsinnredning m/skuffer hvit, 

porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap på wc
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• 1-greps blandebatterier på kjøkken, bad 

og evnt. andre våtrom.
• Opplegg for tilkobling av kjøkkenbenk m/ 

1-greps benkebatteri med høy tut, samt 
opplegg for tilkobling av oppvaskmaskin.

• Lekkasjesikring/vannstoppeventil.

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard el-
ektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan nevnes:
• Inntaksskap og kabel mellom inntak og 

sikringsskap.
• Sikringsskap m/overbelastningsvern, 

jordfeilautomater og overspenningsvern
• EL-punkter (iht. NEK 400).
• Varmekabler med termostat og føler i 

vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet røkvarslere 

m/backup-batteri.
• Utelamper. Spotter i vindfang, gang  

og bad. Taklampe i soverom og bod. 
Panelovner, stikkontakter og komfyr- 
vakt iht. tegning.

felles for alle leveranser
• Tinde Hytter har ansvar for bygge- 

søknadsprosessen.
• Utførelse og leveranse i henhold til  

dagens tekniske krav.
• Garanti: 10% av kontraktssum i bygge- 

perioden, 5% i reklamasjonstiden (5 år).
• Kontrakt fra Norsk Standard 3425 (med 

henvisninger til Bustadoppføringsloven).
• Trykktestet i henhold til Tek 17.

Prisen i prospektet er basert på tomteverdi kr 490 000,–. Graving og  
grunnarbeidet faktureres direkte til kunde fra leverandør.
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LYGNA Avgifter 2019 
Tomtekjøper må selv undersøke gebyrer og avgifter. Grunneier tar ikke ansvar for feil i denne prislista.   

kostnader nybygg (inkl mva)

Byggestrøm, søppelhåndtering og situasjonsplan ca. kr 50 000

Byggesaksgebyr kr 18 550

Påkoblingsavgift vann kr 12 750

Påkoblingsavgift avløp kr 12 875

Oppmåling og fradeling av tomt kr 12 500

kostnader drift pr år (inkl mva)

Abonnement vann kr 2 027

Abonnement avløp kr 1 936

Leie av vannmåler kr 594

Forbruk vann pr. m3 kr 18,91

Forbruk avløp pr. m3 kr 28,46

Renovasjon fra HRA kr 1 350

Feiing kr 0

Eiendomsskatt (taksering) ca. kr 1 000

Serviceavgift til BTA ca. kr 4 500

Tilleggsbrøyting på tomta ca. kr 1 000
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Interiørbilder fra annen Tinde-hytte.
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Interiørbilder fra annen Tinde-hytte.
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ØYVIND TORGET
Hyttekonsulent

ot@tindehytter.no 
+47 913 55 181

OLAV STRUKSNÆS
Salgsansvarlig Lygna Hyttegrender

olav@b-t-a.no 
+47 415 36 000

WENCHE STENHAUG
Hyttekonsulent

wenche@tindehytter.no 
+47 459 08 155

hyttetomterlygna.no
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Brugata 1, 2630 Ringebu 
61 28 44 30 
postkasse@tindehytter.no

INTERESSERT I MER INFO OM LYGNA?


