
Fjellsbygda i Valdres 
Hytte under oppføring  

fantastisk utsikt - 980 MOH  
Klavadalsvegen 40





STANDARD
Reisverkshytte med store vindusflater og stue med åpen himling. Hytta er fundamentert på ringmur 
med bjelkelag. Torvtak og stående låvepanel i farge Jernvitrol. Hytta har en høy håndtverksmessig 
standard og er tilknyttet vann- og renseanlegg.
Gulv: Heltre hvitpigmentert gulv fra Moelven i alle rom bortsett fra bad/wc, entre/hall og teknisk rom 
som er flislagt.
Vegger: Panelte hvitpigmenterte tak fra Moelven. Stående veggpanel i skifergrå fra Moelven. Kjøkken 
danske AUBO med hvitevarer-fra Whirlpool kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp samt 
Røros ventilator.
Ferdig utstyrt bad med dusjnisje med glassvegger samt delikat innredning og innbygd toalett.  
Peisovn med innsyn fra 3 sider og med stålpipe. 
 
INNHOLD
Dette er en flott og lys familiehytte med BYA 86m2. BRA 75,8m2. Samt hems på 14m2 og lagring-
srom på hems på 15m2. Entré, bad/wc, badstue, 4 soverom hvorav 1 på hems, lys stue/spisestue 
som hyggelig samlingsplass for familien. En innvendig bod med inngang utenifra. Overbygget inn-
gangsparti. 

GENERELT
Hyttegrenda ligger sydvest vendt på solsiden med fantastisk utsikt. Det er sommer- og vintervei 
frem til tomtene, strøm, vann- og avløpsanlegg. Her er det fine snøforhold om vinteren med opp-
kjørte løyper. De maskinpreparerte skiløypene går rett forbi hytta og er tilknyttet ett av Valdres beste 
og lengste løypenett; til Danebu, Nythun, Vang-sjøen, Yddin, Beitostølen og Bygdin. 
Det er flere rundløyper i området.

ADKOMST
E18 over Sollihøgda  og E16 eller riksvei 4 langs Randsfjorden. Se rutealternativene nedenfor. Da-
glige bussavganger. Kjøretiden fra Oslo er ca. 2,5 time.

BELIGGENHET
Fjellsbygda i Etnedal i Valdres. Ligger i et vakkert og vennlig område med tomter som ligger i  
fjellterreng fra ca. 800-1000 moh. Se www.fjellsbygdavaldres.no for mer informasjon om beliggenhet 
og alpinanlegg, golf og andre aktiviteter.



DANSK KJØKKEN FRA AUBO - MED HVITEVARER - OGSÅ OPPVASKMASKIN



EIENDOM
Fjellsbygda, 2890 Etnedal
Gnr. 137 Bnr. 268 -  Klavadalsvegen 40. Tomt 86  

TOMTEN
Frittliggende selveiertomter på ca 1030m2

VEI/VANN/AVLØP
Privat vei. Området er tilknyttet privat vann og renseanlegg.

SPESIFIKASJON FASTE/LØPENDE KOSTNADER
Utgifter til felles vann- og avløpsanlegg ca kr. 4 000,- pr år. (inkl. leie av grunn for renseanlegg) 

Snøbrøyting, veivedlikehold og bom:
Avgift til hytteforening: kr. 4.500,- pr. 2019. Denne inkluderer løypekjøring, brøyting og en symbolsk 
medlemskontingent. (Beløpet vil bli justert i forhold til mye/lite brøyting). Veiavgift bygdevegen Brus-
veen til Nordfjell: kr. 1.000,- pr. år.  Bomavgift fra gården og opp i feltet: kr. 40,- pr. tur eller årskort 
kr. 1.900,- 

EIER
Haab As  

OVERTAGELSE
Etter avtale

PRIS (fast pris)
Kr 3.250.000  

OMKOSTNINGER
1) Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi kr. 550.000,- 
2) kr 525 tinglysningsgebyr for skjøte
3) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter; kr 2.107,- pr stk. 

BETALINGSBETINGELSER
1) Kjøpesummen skal betales innen overtagelse
2) Oppgjør skjer via Alver Advokatkontors oppgjørsavdeling.  

KJØP/BESTILLING
Kjøper melder om ønske om kjøp via bestillingsskjema til selger  
v/Thomas Lensby, telefon 45890000, tl@tegna.no eller  
v/Morten Angell, telefon 45890001, ma@tegna.no

Se bestillingsskjema lengre bak.  
Selger bekrefter mottak av bestilling og oversender kjøpekontrakt. 

ALLE BILDER I DETTE PROSPEKTET ER FRA EN TILSVARENDE HYTTE, ENDRINGER KAN FOREKOMME 



UTSIKTEN FRA KJØKKEN OG STUE 



UTSIKTEN FRA KJØKKEN OG STUE 



LYS STUE MED VINDUER MOT UTSIKTEN - ÅPEN HIMLING GIR GOD ROMFØLELSSE



3 SOVEROM + HEMS

BADSTU

BAD + ekstra WC

LYS STUE MED VINDUER MOT UTSIKTEN - ÅPEN HIMLING GIR GOD ROMFØLELSSE



HEMS + LAGRINGSROM HEMS (LILLE BILDET)

3 SOVEROM MED HÅNDLAGDE SENGER + HEMS









Plan 1



Plan hems



Situasjonsplan







Sted: __________________    Dato: __________________

Bestilling av hytte og tomt nr: __________________ 
 
Undertegnede ønsker herved å kjøpe ovennevnte eiendom. 
 
Kjøpesum kr. ____________________________________________________________________________
+offentlige gebyrer samt øvrige omkostninger iht salgsoppgave. 

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SÅLEDES:

Egenkapital:___________________________________________  Kr. ________________________
 
Lån i låneinstitusjon: ___________________ Refnr: _______ Kr. ________________________

_______________________________________________________ Kr. ________________________

_______________________________________________________ Kr. ________________________

EGENKAPITALEN BESTÅR AV:
┴ Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
┴ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)
┴ Annet
___________________________________________________________________________________________

Ønsket overtagelse (angi mnd): __________________________________________________________

Eventuelle betingelser: ___________________________________________________________________

Navn 1:___________________________________________________________________________________

Fødselsnummer (11sifre):________________________________________________________________ 

E-post adresse: __________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________ 

Navn 2:___________________________________________________________________________________

Fødselsnummer (11sifre):________________________________________________________________ 

E-post adresse: __________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________________

Postnr./sted: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
 Underskrift 1      Underskrift 2

Oppgjør skjer via oppgjørsavdeling til Alver Advokatkontor. Skjema sendes til:  
Thomas Lensby, telefon: 458 90 000, e-post: tl@tegna.no 
eller Morten Angell, telefon 45890001, e-post: ma@tegna.no

Bestillingsskjema



Kontakt:  
 

v/Morten Angell,  tel 45890001, ma@tegna.no 
v/Thomas Lensby, tel 45890000, tl@tegna.no


