
Nøkkelinformasjon

Hedmarksvidda
hyttegrend



Omkostninger
Omkostninger knyttet til tomt:
• Tinglysingsgebyr (festeavtale)   kr. 525,-
• Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi)       Fra kr x til kr. x
Omkostninger og øvrige kostnader knyttet til hyttekjøp:
• Tilknytningsavgift vann til Løten kommune kr. 12.500,-
• Tilknytningsavgift kloakk til Løten kommune kr. 12.500,-
• Byggesaksbehandling til Løten kommune kr. 19.200,-
• Tilknytningsavgift strøm (Eidsiva)  kr. 10.000,-

Faste kostnader
• Årlig (?) fritidsrenovasjon Løten kommune kr. 1.500,-
• Brøyting av innkjørsel (År: 2021)  kr. 2.900,-
• Fiber (Telenor)
Bompasseringer (Flere løsninger, bla klippekort og årskort (kr 1.300,-) Sjekk https://www.youpark.no/subscriptions/
by/area/5ddbd66a0fb4a7248c69f1db

• Skiløyper

Vann/avløp
Tilknyttet offentlig ledningsnett.
Reguleringsplan
Det vises til «Områdeplan Budor Sør» fra Løten kommune som en del av salgsdokumentene og som gir føringer for 
utvikling av hytteområder på Budor.
Budor Sør er betegnelsen på hele utbyggingsområdet, som igjen er inndelt i mindre hyttefelt. Dette fremgår av 
kartutsnittet som ligger vedlagt i områdeplanen.
Hyttefeltene er strukturert som en grendestruktur hvor det innenfor disse er tenkt utbygget med mindre hyttetun. 

Avtaler/Bestemmelser
Ved kjøp av tomt i «Hedmarksvidda Hyttegrend» er kjøper er forpliktet til å oppføre hytte iht. beskrivelse i denne 
salgsoppgaven. 
Som det fremgår av vedlagt situasjonsplan kan man velge hytter fra fem ulike hytteselskaper. 
Ved kjøp av hytte inngår man i første omgang en bindende avtale med FH Gruppen AS, som forplikter kjøperen til en 
endelig kontraktsinngåelse med det respektive hytteselskapet. 
I tillegg til kontraktsinngåelse med hytteselskapet inngås det særskilt avtale med grunneieren hva angår tomtekjøpet, 
samt egen kontrakt med (entreprenørselskap) som har og skal ta ansvar for grunnarbeidet på tomten, herunder også 
betongarbeidet. (Leveransen av ferdig støpt grunnmur/betongflate iht instruks fra hytteselskapet). 
Kjøper er forpliktet ved et eventuelt videresalg/avhending av tomten å opplyse ny eier om bestemmelser, rettigheter 
og forpliktelser som fremkommer i denne salgsoppgaven. 

Felles nøkkelinformasjon



Hytta er klargjort for innredning av hems, og leveres i utgangspunktet med tett trappe-gang og inspeksjonsluke. Ved 
kjøp av innredet hems leveres denne innredet med gulv, vegger, himling, delevegger, innerdører og elektroinstallasjon 
av samme standard som hytta, samt trapp. Ikke inkludert i leveransen er hvitevarer, garderobeskap og utvendig 
beising. Kostnader til dette er avhengig av valgt standard og andel egeninnsats, og anslås å koste mellom 60 000 
og 130 000 kr. I tillegg kommer kostnader til byggesaksbehandling og tilknytningsavgifter (vann, kloakk og strøm), 
som vil koste ca. 55 000 kr, samt kostnader i forbindelse med festekontrakt på tomt (tinglysningsgebyr og tilkobling 
fiber).

BESKRIVELSE

GRUNN- OG BETONG

TØMRER OG SNEKKER

Opparbeidet tomt, isolert grunnmur, strøm, vann og avløp.
Utomhus ferdigstilles med tilbakefylling mot hytte, samt oppfylling og 
arrondering av utearealer med stedlige masser, med pussing av overflater. 
Veier leveres med hytteveistandard, og gårdsplasser og gangveier med 
grus.
Utomhus tilpasses iht. området slik det blir etter utbyggingen. Tegningene 
er ikke nøyaktig målsatt mht. utomhus, og det tas forbehold om justering 
av arrondering utomhus, herunder innkjøringer, biloppstillingsplasser, 
gangveier og nøyaktig plassering av bebyggelse.

Utvendig kledning er grov, stående panel. Naturtorv på tak. 2 lags 
energivinduer. Vinduer, ytterdører og innerdører er malt. Terrasse har 28 
mm impregnert spaltegulv.

Alle rom har bred beiset furu limtrepanel på vegger og i himling. Bad/
toalett har fliser på vegger i dusjnisje. Bad/toalett, gang og bod har 

På Levetunet skal det bygges 7 Vy-hytter med god innbyrdes avstand. Det er tre forskjellige Vy-modeller; Vy 19AH, Vy 
23ATH og Vy 26CTH, og du har mulighet til å finne en hytte som passer dine ønsker og behov. Innenfor hver modell 
vil det være mulige alternativer for planløsning.  På Levetunet kan du få opptil 3 soverom og 2 bad, i tillegg er det 
mulighet for stor hems på alle hyttene. I en Vy-hytte skal alt ligge til rette for å ta med seg venner og familie på hytta.
Ta kontakt med NN som er Leve Hytter sin kontaktperson om du vil vite mer om mulighetene for hytte på Budor.

fliser på gulv. Kjøkken/spisestue/stue og soverom har 25 mm 
hardvoksbehandlet pigmentert furugulv.

Varmekabler på bad/toalett, gang og bod. Fastelamper (ute og inne), 
stikkontakter, panelovner.

Alt inntegnet sanitærutstyr.

Kjøkken- og baderominnredning er inkludert.

Stålpipe og peisovn er inkludert

INNVENDIG OVERFLATER

ELEKTRO

RØRLEGGER

KJØKKEN OG BAD

PIPE OG OVN

LevetunetLevetunet

TILVALG OG OPPGRADERING

KONTRAKTSFORHOLD

Hytta kan mot tillegg leveres grunnet og beiset et mellomstrøk.
Sanitær kan oppgraderes med andre kraner/armaturer, vegghengte 
toaletter m.m. Elektro kan oppgraderes med flere kontakter/punkter i 
tillegg til sort designutførelse (ELKO+).
Hvitevarer, garderobeskap og plassmonterte senger kan mot tillegg 
leveres fra faste leverandører. Kunde gis mulighet til å benytte Leve 
Hytter sin avtale med Expo-Nova AS som gir rabatter på møbler, lamper 
og interiør.

Kjøpet skjer med tredelt kontrakt hvor tomt med infrastruktur fram 
til tomtegrense håndteres i egen kontrakt, grunnmur i egen kontrakt 
og hytte over grunnmur i egen kontrakt. Leve Hytter har ansvaret 
for koordinering av grunnmursarbeidene. Tomten heftes med dette 
av byggeklausul med Leve Hytter AS og konseptmodellene Vy 19AH, 
Vy 23ATH og Vy 26CTH. Kjøpesum for tomten betales i henhold til 
tomtekjøpskontrakt. 2 % av kontrakt-sum for hytte betales 14 dager etter 
underskrift av avtalebekreftelse med Leve Hytter AS. Resterende betales 
iht. fremdrift i henhold til Byggblankett 3425 og bustadoppføringsloven. 
Grunn- og betongarbeider betales 50 % ved oppstart grunnarbeider, 
40 % ved ferdig grunn-mur og 10 % ved ferdig-befaring av grunn- og 
betong-arbeider. Hyttenes plassering skal være som på situasjonsplanen. 
Det tas fra selgersiden forbehold om justering/ tilpasninger av 
situasjonsplanen i forbindelse med detaljprosjektering av hytteplassering 
og adkomstveger. Ved signering av avtalebekreftelse forplikter kjøperne 
seg til å signere på avtalene med Løiten Almenning vedrørende tomt, 
med (grunn- og betongentreprenør) vedrørende grunn/betongarbeider 
og Leve Hytter AS vedrørende hytte så snart de nevnte selskapene har 
fylt ut de opplysninger som mangler i kontraktene. Avtalebekreftelsen er 
gyldig for selgerne først når det er kontrasignert av signaturberettiget 
hos Løiten Almenning, (grunn- og betongentreprenør) og Leve Hytter AS.



På Telkemarkstunet skal det bygges hytter fra Telemarkhytter og Øverbygg. Beskrivelse av Øverbygg sine hytter er 
kommer i eget avsnitt under.

1.0 OM TELEMARKHYTTER

Telemarkhytter AS leverer nøkkelferdig hytter hvor vi prosjekterer, byggemelder og setter opp hytta over ferdig støpt 
såle. 

Vår søsterbedrift FH Entreprenør står for oppsett, flislegging og koordinering av rørlegger, elektriker og kjøkkenmon-
tasje. Våre egne ansatte snekkere har kompetanse på oppsett og ferdigstillelse av våre hytter, og det er egne team 
for utvendig og innvendig oppsett. Dermed kan du som hyttekjøper være trygg på at hytta blir levert til avtalt pris, tid 
og kvalitet. Videre kan vi tilby flere tilvalg mot et pristillegg. Tilvalg som utvendig og innvendig overflatebehandling, 
spesialfarge (askesort, dempet sort eller grå) på vinduer, utvendige og innvendige dører samt behandling av innven-
dig trapp er inkludert i nøkkelferdig pris.

Nøkkelferdig hytteleveranse er basert på et samarbeid mellom Telemarkhytter AS og samarbeidene sideleverandører 
på kjøkken-, VVS- og elektrikerleveranse. Alle sideleverandørene fakturerer kundene direkte etter oppsatt betaling-
splan fra Telemarkhytter AS og er ansvarlig for sine arbeider. Telemarkhytter AS står imidlertid som garantist for de 
avgitte priser fra sideleverandørene. Dette er gjort for å kunne tilby deg som kunde lavest mulig pris uten at det går 
utover fremdrift eller koordinering. 

Telemarkhytter AS er opptatt av at kunden skal oppleve forutsigbarhet knyttet til betaling underveis i hytteprosjek-
tet. Du som kunde vil derfor få en betalingsplan som viser hva du skal betale, når og til hvem - enten det være seg til 
Telemarkhytter AS, FH Entreprenør eller sideleverandørene.  

BESKRIVELSE

2.0 MATERIALBESKRIVELSE

Alle våre hytter er bygget etter lovpålagt teknisk standard. Dette in-
nebærer at vi planlegger, prosjekterer og utfører våre prosjekter ut fra 
hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og tekniske krav til 
sikkerhet, miljø og energi. Vi benytter kun materialer fra anerkjente le-
verandører som tilfredsstiller kravene i byggeforskriftene. Dette gir hvert 
enkelt prosjekt en kvalitetsgaranti og trygghet.

TelemarktunetTelemarktunet

2.2.1 HIMLING

2.2.2 LISTVERK

2.2.3 VINDUER/TERRASSEDØR

2.2.4 INNVENDIGE DØRER

2.2.5 Utvendige dører

2.2.6 Innvendig trapp

2.2.7 Gulv

2.2.8 Tak

I• Isolasjon 20+10 cm A-plater/30 cm hvis taksperre
• Plastfolie 0,15 mm.
• Skyggeskrå 14x145 mm. furupanel
• Faspanel 15x95 mm. dersom badstue

• Gulvlist 21x95 mm. furu kvistfri, profilert
• Taklist 21x70 mm. furu hulkil

• 3-lags vinduer med utenpåliggende pvc-sprosser
• 3-lags terrassedør med utenpåliggende pvc-sprosser
• Spesialfarge i Askesort S 8000, Grå S 7500 eller Dempet sort S 
8500 
• Luftespalter i alle vinduer

• 1 speil som standard med massivt ramtre og speil i MDF
• Spesialfarge i Askesort S 8000, Grå S 7500 eller Dempet sort S 
8500 
• Lexington dørvrider
• Badstuedør i sotet glass dersom badstue som tilvalg

• Hoveddør m/glass
• Boddør u/glass
• Spesialfarge i Askesort S 8000, Grå S 7500 eller Dempet sort S 
8500 
• Leveres med dørvrider, FG-godkjent låssylinder og tre sett nøkler

• Furutrapp med åpne trinn, malt eller beiset (valgfritt)
• Rett/uprofilert rekkverk
• Returrekkverk leveres etter behov

• Plastfolie 0,15 mm.
• Tilfarere 23x48 mm.
• Isolasjon
• Heltre børstet furugulv, hardvoksoljet i tørre rom’

• Takstoler dimensjonert for torvtak (minimum 650 kg pr. kvm)
• Limtrebjelke med sperretak i 2.etg.
• 15 mm. Weather Guard Forest plater
• Påforing/krysslufting 
• Vindtett duk/Tyvek
• Membran og torv
• Vindskier 36x 98 mm. og 28x120 mm. impregnert israft
• Sorte ståltakrenner med nedløp
• Takstige



2.2.9 INNERVEGGER

2.2.10 YTTERVEGGER

3.1 KONTRAKTSMODELL

3.2 KONSTRUKSJON

3.3 TØMRERARBEID

• Lettvegg, bindingsverk 36×98 mm.
• Bærevegg, bindingsverk 48×98 mm. og 36x148 mm.
• Isolasjon 10 cm, 10 cm for bærevegger
• Innvendig Østerdalspanel i størrelsene 21x195 mm. i oppholdsrom, 
behandlet i valgfri farge
• Skyggepanel i størrelsene 14x145 mm. i øvrige rom, behandlet i 
valgfri farge

• Ytterkledning fra vårt sortiment, behandlet. Se flere detaljer om 
valgmuligheter under leveransebeskrivelse 
• Dobbel bunn- og toppsvill i 36x148 mm. (inkl. svillemembran)
• Bindingsverk 36×148 mm.
• Impregnerte vannbord og listverk til dører og vinduer
• Lekter 23×48 mm. Ved stående kledning 36 × 48 mm.
• Vindtett duk (Tyvek)
• Isolasjon 15 cm. + 5 cm. A-plater
• Plastfolie 0,15 mm.
• Musebånd

Nøkkelferdig leveranse fra Telemarkhytter AS er basert på 
delte kontrakter. Dette innebærer at det inngås 1 kontrakt med 
Telemarkhytter AS for levering av byggesettet (jfr. materialbeskrivelse) 
og 1 kontrakt med FH Entreprenør for oppsett av byggesettet. 
Leveranser på kjøkken, elektro- og VVS-installasjon er basert på et 
samarbeid mellom Telemarkhytter AS og sideleverandører innenfor 
de respektive leveranseområdene. Sideleverandørene er juridisk 
ansvarlig for sine arbeider, men FH Entreprenør står for fremdrifts- 
og leveransekoordinering av sideleverandørene i byggeperioden. 
Sideleverandørene fakturerer kundene direkte etter oppsatt betalingsplan 
fra Telemarkhytter AS. Telemarkhytter AS står som garantist for de avgitte 
priser fra sideleverandørene, og gir komplett og detaljert oversikt på hva 
som er inkludert i leveransene.

• Ferdig oppsatt og innflytningsklar hytte etter Telemarkhytter sin 
standard
• Utvendig kledning i stående stavkledning
• Rett designutrykk 
• Torvtak ferdig montert (inkl. sveisemembran og torvstokker)
• Quadro Colorado ovn fra Nordpeis med ventilert stålpipe og 
glassplate ferdig montert

• Oppsetting av byggesett og isolering
• Innredning, panelering og listing
• Terrasse som salgstegning
• Prosjekt- og fremdriftskoordinering. Ansvarshavende (FH 
Entreprenør) for tømrerarbeidet vil koordinere fremdrift

3.0 LEVERANSEBESKRIVELSE

3.4 MUR- OG FLISEARBEID

3.5 KJØKKEN

3.6 VVS-LEVERANSE

3.7 ELEKTROINSTALLASJON

3.8 ANNET SOM ER INKLUDERT

4.1 UTVENDIG KLEDNING FRA 
GAUSDAL BRUVOLL

• Påstøp og fliser i entré og baderomsgulv fra Telemarkhytter sitt 
sortiment
• Membran på gulv på bad og på vegger i dusjsonen

• Komplett kjøkken fra Kistefos Møbler i valgfri farge
• Valgfritt kjøkkendesign i Klassisk, Trend eller Ultra
• Heltre eik benkeplater
• Hvitevarer fra Whirlpool; kombiskap, platetopp, stekeovn, 
oppvaskmaskin og avtrekksvifte

• Bunnledninger med sluk og oppstikk
• Innfellbare dusjdører med komplett garnityr
• Servant med skap, speil og lys
• Gulvmontert WC
• 200 l varmtvannsbereder
• Kjøkkenbatteri tilpasset kjøkkeninnredning
• Opplegg for vaskemaskin
• Utekran

• Utvendig skap for måler, innvendig fordelerskap, alternativt 
innvendig skap med måler
• Komplett skjult anlegg etter NEK 400-normen
• Varmekabler i rom med fliser og panelovner i resterende rom
• Kontaktpunkt for TV både i 1. etasje og hems
• Downlights i entrè, bad og kjøkken. Takpunkt/-lamper i øvrige rom

• Tegning og tilpasning av planløsning på hyttemodell. Merk at 
endring på planløsning ikke kan medføre endring i BYA eller BRA
• Nabovarsling, byggemelding og ferdigattest
• Prosjekt og framdriftskoordinering (egen byggekoordinator i 
byggeperioden)
• Frakt 

Telemarkhytter kan leveres med stående og liggende kledning -alle 
i værbestandig gran med unntak av villmarkspanel som er furu. Med 
stående kledning er bordene orientert vertikalt. Dette gir hytta et høyreist 
og fremtidsrettet preg. Liggende kledning får hytta til å virke lavere og 
bredere og gir et solid og robust inntrykk.

Følgende tilvalg er mulig: 
• Liggende dobbelfals – prisnøytral
• Stående og liggende villmarkspanel – prisnøytral 
• Liggende tømmerkledning, pristillegg på 50.000 kr. 
Se www.telemarkhytter.no for bilder og mer informasjon om kledningene 
våre. 

4.0 Tilvalgsmuligheter



4.2 DESIGN FRA LIEN SAG OG 
HØVLERI

4.3 VINDUER FRA FREKHAUG 
VINDUET

4.4 INNERDØRER FRA HARMONIE

4.5 GULV FRA FRITZØE ENGROS

Valg av designuttrykk bidrar til å gi hytta særpreg, stil og personlighet. Hos 
Telemarkhytter kan du velge mellom profilert eller rett design på utvendig 
omramminger og detaljer. Rett design er standard og inkludert i prisen og 
gir et stramt og moderne preg, mens profilert design gir et mer tradisjonelt 
og nostalgisk uttrykk. Designene kan kombineres med alle utvendige 
kledninger for å sette ditt personlige preg. Designpakken innebærer 
følgende detaljer: Søyler, hjørnekasser, dør- og vinduslister, terrassespiler 
og -stolper. Profilert design på terrassespiler og -stolper gjelder kun for 
Grandstul. 
Profilert design gir et pristillegg på 45.000 kr. 

Telemarkhytter benytter trelags kvalitetsvinduer fra Frekhaug utviklet 
for å tåle store påkjenninger og tøffe værforhold. Med sin høye 
isolasjonsevne og solide konstruksjon tilfredsstiller vinduene dagens krav 
til energieffektivitet. Vannbrett er montert over og under vinduene.
Telemarkhytter gir mulighet til å tilpasse vinduene – enten du ønsker 
større eller mindre, ta bort eller legge til. Valgene dine gir enten prisøkning 
eller -reduksjon. I tillegg kan du velge følgende:
• Utvendig aluminiumsbelagt vindu. Gir mulighet for to-farget vindu 
(utvendig/innvendig) og at det blir tilnærmet vedlikeholdsfritt. Tilvalget gir 
en prisøkning på 2000-2500 kr. pr. vindu.
• Soldemping. Tilvalget gir en prisøkning på 2000 kr. pr. vindu.
• Antiduggvindu. Tilvalget gir en prisøkning på 1000-1500 kr. pr. 
vindu.

Line 1 speil leveres som standard, enten i fargen Askesort, Grå eller 
Dempet sort. Ask tett kompakt kan velges som tilvalg i samme farger og er 
prisnøytral. 
Til dørene leveres Lexington dørvrider, men Tveit smie nr. 4 kan leveres 
som tilvalg og er prisnøytral. 
Line 1 eller 3 speil m/helt glass og Odin m/glass kompakt kan velges som 
skyvedør, f.eks. mellom gang og kjøkken. Alle modellene koster 15.000 kr. 
i fargene Askesort, Grå eller Dempet sort. Tett skyvedør i begge modeller 
koster 13.000 kr. i de samme fargene.
Line 1 eller 3 speil m/helt glass i ovennevnte farger er standard mellom 
entré og kjøkken/stue i Hovden hems og er inkludert i prisen.

Telemarkhytter leveres med Dalafloda hardpine heltre furugulv (25x183 
mm.) på alle gulv med unntak av entré, bad/WC hvor fliser leveres. 
Standard farge er Dolomit. Bod leveres med betonggulv. Furugulvet er 
børstet, behandlet med Osmo hardvoksolje og tilsatt ulike pigmenter.
Gulvet leveres i 6 farger og er prisnøytralt:
• Dolomit
• Pearl
• Granite
• Pyrit
• Sober
• Amber

4.5 FLISER FRA NORFLOOR

4.6 KJØKKENINNREDNING FRA 
KISTEFOS MØBLER

4.7 BADEROMSINNREDNING 
FRA GEOGRAFISK LOKAL VVS-
LEVERANDØR

Telemarkhytter kan også tilby Dalafloda heltre eikegulv (20x137 mm.) som 
er børstet, behandlet med Osmo hardvoksolje og tilsatt ulike pigmenter. 
Telemarkhytter tilbyr 3 ulike eikegulv:
• BARON (beste sortering) mot et pristillegg på 850 kr. pr. kvm. 
Gulvet tilbys i fargene Honey og Milk
• NOBLESS (natur) mot et pristillegg på 650 kr. pr. kvm. Gulvet 
tilbys i fargen Honey
• ARTIST (rustikk) mot et pristillegg på 500 kr. pr. kvm. Gulvet tilbys
i fargene Dolomit, Coffee, Gognac, Honey og Pearl. 

Telemarkhytter leveres med fliser på gulv i entré, bad/WC og på vegg i 
dusjsone. Det er mulig å få flere gulvflater flislagt, f.eks. gang. Følgende 
flisetyper, farger og dimensjoner (cm.) leveres:
• Walks 1.0 Black soft 30x60 på gulv bad/WC, vegg i dusjsone og 
entré samt 5x5 på gulv i dusjsone:
• Walks 1.0 Grey soft 30x60 på gulv bad/WC, vegg i dusjsone og 
entré samt 5x5 på gulv i dusjsone
• Walks 1.0 White soft 30x60 på gulv bad/WC, vegg i dusjsone og 
entré samt 3x3 på gulv i dusjsone
Walks 1.0 Grey soft 30x60 er standard i entré og bod og Walks 1.0 Black 
soft 30x60 er standard på gulv bad/WC, vegg i dusjsone samt 5x5 på gulv 
i dusjsone. 
Valg av farger er prisnøytralt. 

Tilvalg eller tilpasning av kjøkkenet tas direkte med Kistefos Møbler og 
kan medføre et pristillegg utover hva som inkluderes i pris for standard 
kjøkkenløsning i hyttemodellene. Tilvalg/tilpasning som medfører en 
prisendring faktureres direkte av sideleverandøren.

På grunn av at samarbeidet om VVS-leveransen er basert på geografisk 
lokale sideleverandører, så kan produktmerker/-typer variere noe. 
Følgende baderomsinnredning leveres som standard:

• Dusjhjørne med glassvegger, Aqua Nordic Bademiljø med herdet 
glass eller liknende
• Dusjgarnityr, Tapwell/Oras med såpekopp eller liknende
• Servantskap med servant: Alterna eller liknende
• Servantbatteri, Tapwell/Oras Safira eller liknende
• Speil med lyslist
• Toalett, IFØ eller lignende gulvmontert med skjult vannlås

Vegghengt toalett kan leveres som tilvalg og gir et pristillegg på 8.500 
kr. Andre tilvalg eller endringer til baderomsinnredning tas direkte med 
lokal VVS-leverandør og kan medfører en prisreduksjon eller -tillegg som 
faktureres direkte av sideleverandøren. 
Kistefos kan også levere baderomsinnredning, se https://kistefosmobler.
no/bad.    



4.8 ELEKTROINSTALLASJON FRA 
GEOGRAFISK LOKAL ELEKTRIKER

4.9 OVNER OG PEISER FRA 
NORDPEIS

5.0 BETALINGSBETINGELSER

Tilvalg eller tilpasning av belysning og kontaktpunkter tas direkte med 
elektriker og kan medføre et pristillegg utover hva som inkluderes i pris for 
standard el-leveranse for hyttemodellene. Tilvalg/tilpasning som medfører 
en prisendring faktureres direkte av elektriker.
Mange kunder bytter ut polarhvite stikkontakter, lysbrytere etc. med sorte 
produkter. ELKO Pluss Rehab må da benyttes. 

Følgende ovner kan tilbys som tilvalg:
• Me Ceiling m/ventilert stålpipe og glassplate, 18.000 kr.
• DUO 2 DV m/ventilert stålpipe og glassplate, 2.000 kr.
• DUO 5 DV m/ventilert stålpipe og glassplate, -4.500 kr.

Følgende peiser kan tilbys som tilvalg:
• Davos U Lav ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 
40.000 kr. Peisen er standard i Hovden hems og er inkludert i prisen.
• Davos U Høy ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 
43.000 kr.
• Davos U Stone m/ventilert stålpipe og glassplate, 66.000 kr.
• Davos A Lav venstre/høyre ubehandlet m/ventilert stålpipe og 
glassplate, 39.000 kr.
• Davos A Høy venstre/høyre ubehandlet m/ventilert stålpipe og 
glassplate, 41.000 kr.
• Davos P Lav ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 
45.000 kr.
• Davos P Høy ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 
47.000 kr.
• Cannes ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 25.000 kr.
• Pisa venstre/høyre ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 
21.000 kr.
• Lisboa ubehandlet m/ventilert stålpipe og glassplate, 14.000 kr.

Telemarkhytter AS – byggesett
  
  • 10 % 10 dager etter kontraktsinngåelse
  • 60 % ved utvendig leveranse
  • 30 % ved innvendig leveranse
VVS-leveranse 
  • 15 % når bunnledning er lagt
  • 35 % når vann og avløp er lagt i vegger
  • 50 % når utstyr er montert og vann satt på

  
  

6.0 FORSIKRINGSINFORMASJON

Kjøkken 
  • 100 % før levering og montering

Elektro
 • 20 % når jording og inntak er lagt
 • 40 % når elektro er lagt i vegger
 • 40 % når anlegget er ferdig og sluttkontroll utført

FH Entreprenør AS - oppsett, montering og koordinering av byggeprosess

 • 25 % når hytta er tett, dvs. vindtett og osb. på tak
 • 20 % når hytta er panelt utvendig underligger og tak 
tekket
 • 20 % når hytta er oppdelt, isolert og gulv på hems er lagt
 • 25 % når hytta er snekkerferdig

Hver av partene holder sine interesser forsikret. Kjøper skal ha egen 
forsikring («fritidsbolig under oppføring») av hyttebyggesettet.



Telemarktunet

ØVERBYGGHYTTENE PÅ TELEMARKSTUNET

På Telemarkstunet skal det bygges 3 Øverbygg-hytter som ligger nederst på tunet med god plass foran til neste 
hyttetun. Det er planlagt hytter av modellen Blåfjell 2 som her 3 soverom og 3 bad, samt at modellen også har 
mulighet for en romslig hems med 3 loftsrom. Mindre tilpasninger av innvendig planløsning samt materialer/utstyr vil 
være mulig. Hytta egner seg godt for en aktiv kjernefamilie som ønsker å ha med seg venner og familie på hytta.
Ta kontakt med Thorer Stensrud som er Øverbygg sin kontaktperson om du vil vite mer om mulighetene for hyttene.
Hytta er klargjort for innredning av hems, og leveres i utgangspunktet med tett trappegang og inspeksjonsluke. 
Ved kjøp av innredet hems leveres denne innredet med gulv, listverk, innerdører og elektroinstallasjon av samme 
standard som hytta, samt trapp. 
Ikke inkludert i leveransen er garderobeskap, vaskemaskin, utvendig og innvendig overflatebehandling av vegger. 
Kostnader til dette er avhengig av valgt standard og andel egeninnsats.

BESKRIVELSE

GRUNN- OG BETONG

LAFTE- OG TØMMERARBEIDER

ELEKTRO

RØRLEGGER

KJØKKEN OG BAD

PIPE OG OVN

Opparbeidet tomt, isolert grunnmur, strøm, vann og avløp. Utomhus 
ferdigstilles med tilbakefylling mot hytte, samt oppfylling og arrondering 
av utearealer med maskinplanering av stedlige masser, utlegging av 
sortert matjord og tilsåing av grøntarealer på tomten. Veier leveres med 
hytteveistandard, og gårdsplasser og gangveier med grus. 
Situasjonsplanen er ikke nøyaktig målsatt mht. utomhus, og det tas 
forbehold om justering av arrondering utomhus, herunder innkjøringer, 
biloppstillingsplasser, gangveier og nøyaktig plassering av bebyggelse.

Tømmerkasse i 6’’11’’ furu lamell-tømmer. Naturtorv på tak. 2 lags 
energivinduer. Vinduer, ytterdører og innerdører er malt. Terrasse har 28 
mm impregnert spaltegulv. 
Innvendige overflater: Tømmervegger på de fleste rom. Noen rom med 
lettvegger kledd med panel. Alle rom har beiset furu panel i himlinger. Bad 
har fliser på vegger i dusjnisje. Bad/toalett, gang og bod har fliser på gulv. 
Kjøkken/spisestue/stue og soverom har 25 mm ubehandlet furugulv. 

Varmekabler på bad/toalett, gang og bod. Faste lamper (ute og inne), 
stikkontakter, panelovner.

Alt inntegnet sanitærutstyr.

Kjøkken- og baderomsinnredning fra Drømmekjøkken er inkludert.

Stålpipe og peisovn er inkludert

TILVALG OG OPPGRADERING

KONTRAKTSFORHOLD

Innholdet i leveransen fra Øverbygg kan tilpasses dine ønsker mht. 
materialer og, innredninger og utstyr. Når du tar kontakt med oss vil våre 
selgere ta deg gjennom muligheter for tilvalg på leveransen.

Kjøpet skjer med tredelt kontrakt hvor tomt med infrastruktur fram til 
tomtegrense håndteres i egen kontrakt, graving og grunnmur i egen 
kontrakt og hytte over grunnmur i egen kontrakt. Øverbygg har ansvaret 
for koordinering av grunn- og betongarbeidene. Tomten heftes med dette 
av byggeklausul med Øverbygg AS og hyttemodellen Blåfjell 2 (med 
mulighet for mindre tilpasninger) 
Transport av festekontrakt med andel infrastruktur og tilretteleggelse 
m/tillegg gjøres med Løiten Almenning. Kjøpesum betales ved 
tinglysning av transport av andel av festekontrakten for tomten. Kontrakt 
og oppgjør for tomta ivaretas av megler/advokat.
Leveransen av hytte over grunnmur betales etter fast avtalt 
betalingsplan iht. fremdrift i henhold til Byggblankett 3425 og lov om 
bustadoppføring.
Grunn- og betongarbeider betales 50 % ved oppstart grunnarbeider, 
40 % ved ferdig grunn-mur og 10 % ved ferdig-befaring av grunn- og 
betong-arbeider. Hyttenes plassering skal være som på situasjonsplanen.
Det tas fra selgersiden forbehold om justering/ tilpasninger av 
situasjonsplanen i forbindelse med detaljprosjektering av hytteplassering 
og adkomstveger. Ved signering av avtalebekreftelse forplikter kjøperne 
seg til å signere på avtalene med Løiten Almenning vedrørende tomt, 
med M.Dobloug AS vedrørende grunn/betongarbeider og Øverbygg 
AS vedrørende hytte så snart de nevnte selskapene har fylt ut de 
opplysninger som mangler i kontraktene. Avtalebekreftelsen er gyldig for 
selgerne først når det er kontrasignert av signaturberettiget hos Løiten 
Almenning, M.Dobloug AS og Øverbygg AS.
Øverbygg AS forsikrer bygget/prosjektet fram til overtakelsesforretning 
er gjennomført. Etter overtakelse går forsikringsplikten over til kjøper. 



BESKRIVELSE

GRUNN- OG BETONG

LAFTE OG TØMRERARBEIDER

ELEKTRO

RØRLEGGER

KJØKKEN OG BAD

Opparbeidet tomt, isolert grunnmur, strøm, vann og avløp. Utomhus 
ferdigstilles med tilbakefylling mot hytte, samt oppfylling og arrondering 
av utearealer med maskinplanering av stedlige masser, utlegging av 
sortert matjord og tilsåing av grøntarealer på tomten. Veier leveres med 
hytteveistandard, og gårdsplasser og gangveier med grus. 
Situasjonsplanen er ikke nøyaktig målsatt mht. utomhus, og det tas 
forbehold om justering av arrondering utomhus, herunder innkjøringer, 
biloppstillingsplasser, gangveier og nøyaktig plassering av bebyggelse.

Tømmerkasse i 6’’11’’ furu lamell-tømmer. Naturtorv på tak. 2 lags 
energivinduer. Vinduer, ytterdører og innerdører er malt. Terrasse har 28 
mm impregnert spaltegulv. 
Innvendige overflater: Tømmervegger på de fleste rom. Noen rom med 
lettvegger kledd med panel. Alle rom har beiset furu panel i himlinger. 
Bad har fliser på vegger i dusjnisje. Bad/toalett, gang og bod har fliser på 
gulv. Kjøkken/spisestue/stue og soverom har enstavs eikeparkett på gulv. 
Mellom etasjene er det en beiset furutrapp.

Varmekabler på bad/toalett, gang og bod. Faste lamper (ute og inne), 
stikkontakter, panelovner.

Alt inntegnet sanitærutstyr.

Kjøkken- og baderomsinnredning fra Drømmekjøkken er inkludert.

DUPLEX-HYTTENE PÅ ØVERBYGGTUNET

På Øverbyggtunet skal det bygges 6 hytter av typen Duplex. Hyttene består av 3 stk tomanns-boliger hvor 2 og 2 
hytter er bygd sammen med boder i mellompartiet i midten. På denne måten får man en rimeligere tomtekostnad per 
hytte og mer hytte for pengene. Tomtene ligger flott til helt inntil skiløypa på Budor.
Alle hyttene har 4 soverom hvorav ett kan benyttes som et en kombi TV-stue/soverom. Hyttene har 1 stort bad og 
en wc. I badet er det også mulig å innrede en badstue dersom man ønsker det. Oppholdsrommene ligger i 2 etg. som 
gjør at man kommer seg opp fra terrenget og får bedre utsikt fra stue, spisestue og kjøkken. Mindre tilpasninger av 
materialer/utstyr vil være mulig. Hytta egner seg godt for en aktiv kjernefamilie som ønsker å ha med seg venner og 
familie på hytta.
Ta kontakt med Thorer Stensrud som er Øverbygg sin kontaktperson om du vil vite mer om mulighetene for hyttene.
Ikke inkludert i leveransen er garderobeskap, vaskemaskin, utvendig og innvendig overflatebehandling av vegger. 
Kostnader til dette er avhengig av valgt standard og andel egeninnsats. 

Øverbyggtunet

PIPE OG OVN

TILVALG OG OPPGRADERING

KONTRAKTSFORHOLD

Stålpipe og peisovn er inkludert

Innholdet i leveransen fra Øverbygg kan tilpasses dine ønsker mht. 
materialer og, innredninger og utstyr. Når du tar kontakt med oss vil våre 
selgere ta deg gjennom muligheter for tilvalg på leveransen.

Kjøpet skjer med tredelt kontrakt hvor tomt med infrastruktur fram til 
tomtegrense håndteres i egen kontrakt, graving og grunnmur i egen 
kontrakt og hytte over grunnmur i egen kontrakt. Øverbygg har ansvaret 
for koordinering av grunn- og betongarbeidene. Tomten heftes med dette 
av byggeklausul med Øverbygg AS og hyttemodellen Duplex. 
Transport av festekontrakt med andel infrastruktur og tilretteleggelse m/
tillegg gjøres med Løiten Almenning. Kjøpesum betales ved tinglysning av 
transport av andel av festekontrakten for tomten. Kontrakt og oppgjør for 
tomta ivaretas av megler/advokat.
Leveransen av hytte over grunnmur betales etter fast avtalt betalingsplan 
iht. fremdrift i henhold til Byggblankett 3425 og lov om bustadoppføring.
Grunn- og betongarbeider betales 50 % ved oppstart grunnarbeider, 40 
% ved ferdig grunn-mur og 10 % ved ferdig-befaring av grunn- og betong-
arbeider. Hyttenes plassering skal være som på situasjonsplanen.
Det tas fra selgersiden forbehold om justering/ tilpasninger av 
situasjonsplanen i forbindelse med detaljprosjektering av hytteplassering 
og adkomstveger. Ved signering av avtalebekreftelse forplikter kjøperne 
seg til å signere på avtalene med Løiten Almenning vedrørende tomt, 
med M.Dobloug AS vedrørende grunn/betongarbeider og Øverbygg AS 
vedrørende hytte så snart de nevnte selskapene har fylt ut de opplysninger 
som mangler i kontraktene. Avtalebekreftelsen er gyldig for selgerne 
først når det er kontrasignert av signaturberettiget hos Løiten Almenning, 
M.Dobloug AS og Øverbygg AS.
Øverbygg AS forsikrer bygget/prosjektet fram til overtakelsesforretning er 
gjennomført. Etter overtakelse går forsikringsplikten over til kjøper. 



OM FAMILIEHYTTA

BETINGELSER FOR NØKKELFERDIG 
LEVERANSE

HYTTEBYGGESETT MED TILBEHØR

ELEKTRO

Nøkkelferdig hytteleveranse fra Familiehytta er et samarbeid mellom 
Familiehytta as og samarbeidende sideentreprenører
Alle sideentreprenørene fakturerer kunde direkte og er ansvarlig for sine 
arbeider. Familiehytta as står som garantist for de
avgitte prisene fra disse. Dette er gjort for å kunne tilby deg som kunde 
lavest mulig pris uten at det går ut over
framdrift eller koordinering.
Det er med andre ord meget lønnsomt å velge vår standardløsning
Tilbudet tar utgangspunkt i standard leveranser i henhold til 
brosjyrespesifikasjon

Innhold:
- Norskprodusert reisverkshytte med villmarkspanel/låve skrå utvendig.
- 20 x 145 Tømmerpanel er standard i stue/kjøkken ved tradisjon utførelse/ 
14 x 145 skygge er standard ved trend
- 14 x 145 Furupanel type Skygge er standard på vegger i resterende rom 
og tak/himling (unntatt badstue)
- 25 og 20 cm isolasjon i yttertak og vegger og alle innervegger isolert
- Shingel på tak som standard eller membran for torv mot tillegg (taket er 
dimensjonert for torv og 650 kg snølast)
- Ferdig malte hvite vinduer fra Lillerønning og ytterdører fra Harmonie
- 3 speils heltre furdører innvendig, alternativt hvite MDF dører
- Solid 25 x 137 Norrlands furugulv type Style i alle rom unntatt bad, entre 
og badstue
- Fliser til alle flislagte flater med nødvendig utstyr
- Peisovn DUO 5DV fra Nordpeis med tilpasset ventilert stålpipe

Innhold:
- Elektro følger normen: NEK 400. Kabel frem til bygge grube er ikke 
inkludert i denne leveranse.
- Inntaksskap for målerute, fordelerskap med automatsikringer inne
- Skjult anlegg med stikkontakter og brytere, uten levering av lamper inne
- Varmekabler i rom med fliser og varmeovner i stue, kjøkken og soverom 
samt badstueovn i hytter med badstue

På Familietunet skal det bygges hytter fra Familiehytta. På Familietunet skal det bygges fire forskjellige modeller: 
Mjuken, Rondablikk, Varden og Furutangen.

Familietunet

VVS

TØMMERARBEIDER

KJØKKEN

IKKE INKLUDERT

Innhold:
- Bunnledninger og rør i rør system. Vann og avløp frem til bygge grube er 
ikke inkludert i denne leveranse.
- Dusjhjørne alt. dusjkabinett, gulvmontert toalett og servant med speil på 
bad
- Gulvmontert toalett og håndvask på WC
- Bereder i utvendig/innvendig bod, bad eller alternativt i hjørnet under 
kjøkkenbenken
- Kjøkkenbatteri tilpasset kjøkkeninnredning

Ansvarshavende for tømmerarbeide vil også koordinere framdriften 
mellom side entrepenørene og bli
kundens kontakt i byggeperioden
Innhold.
- Oppsetting av råbygg, isolering, innredning, panelering og listing
- Legging av terrasse på kundes fundamenter eller på grunn
- Montering av kjøkken med hvitevarer
- Påstøp og legging av fliser på gulv i entre og bad samt flislegging av 
badevegger
- Festemidler
- Oppsett av Nordpeis stålpipe og tilkobling av Duo peisovn
- Koordinering av prosjektet

- Kjøkkeninnredning leveres fra IKEA med leveringsomfang i henhold til 
kontrakts tegning.
- Kjøl- og Fryseskap, oppvaskmaskin,ventilator, ovn og keramisk platetopp 
er integrert i kjøkkenet.
- Hvis kjøper ønsker tilvalg vil de aktuelle tilvalgene bli inkludert i 
bestillingen
med tilhørende priskonsekvens og administrasjonskostnad.

Følgende er ikke inkludert i tilbudet:
- Grunnarbeider og fundament.
- Offentlig avgifter i forbindelse med prosjektet, kommunale gebyrer for 
byggesøknad og eventuelt dispensasjons søknad.
- Byggestrøm
- Overflatebehandling ute og inne, såfremt dette ikke er spesifiert i avtalen
- Stedlige krav utover våre leveransespesifikasjoner vil komme som et 
tillegg
Familiehytta As står som garantist for angitte priser på sideentreprenører. 
FH Entreprenør står for
framdriftskoordinering mens de respektive utførende/sideentreprenører 
fakturerer byggherre direkte etter oppsatt plan.



BETINGELSER FOR NØKKELFERDIG 
LEVERANSE

HYTTEBYGGESETT

ELEKTRO

Nøkkelferdig hytteleveranse fra Nordlyshytter er et samarbeid mellom 
Nordlyshytter AS og samarbeidende sideentreprenører.
Alle sideentreprenørene fakturerer kunde direkte og er ansvarlig for sine 
arbeider. Nordlyshytter AS står som garantist for de
avgitte prisene fra disse. Dette er gjort for å kunne tilby deg som kunde 
lavest mulig pris uten at det går ut over
framdrift eller koordinering.

Tilbudet tar utgangspunkt i standard leveranser i henhold til 
brosjyrespesifikasjon
Innhold:
-Norskprodusert reisverkshytte med liggende dobbelfalspanel utvendig
-Stående 14 x 145 Furupanel type Skygge Skrå på vegger (unntatt bad og 
evt badstue) og tak/himling
-25 og 20 cm isolasjon i yttertak og vegger og alle innervegger isolert
-Shingel på tak eller membran for torv mot tillegg (taket er dimensjonert 
for torv og 650 kg snølast)
-Ferdig malte 3 lags vinduer fra Lillerønning og ytterdører fra Harmonie
-1 speils hvitmalte furudører innvendig
-Solid 25 x 155 furugulv i alle rom unntatt bad, entre, evt badstue og 
utenpåliggende bod
-Fliser til alle fliselagte flater med nødvendig utstyr
-Duo 1 peisovn fra Nordpeis med tilpasset stålpipe

Innhold:
-Elektro følger normen: NEK 400 Kabel frem til byggegrube er ikke 
inkludert i denne leveranse
-Inntaksskap for måler
-Fordelerskap inne
-Skjult anlegg med hvite stikkontakter og brytere
-Varmekabler i entré og bad. Varmeovner i stue, kjøkken og soverom

På Nordlystunet skal det bygges hytter fra Nordlyshytter. På Nordlystunet skal det bygges tre forskjellige modeller: 
Polar 110, Lofoten 103 og Saga 82 .

Nordlystunet

VVS

TØMMERARBEIDER

KJØKKEN

IKKE INKLUDERT

-Badstueovn i hytte med badstue
-LED Downlights i bad, entré, gang og på hems. Lyspunkter i resterende 
rom. Utebelysning.
-2 stk røykvarslere seriekoblet

Innhold:
-Bunnledninger og rør i rør system. Vann og avløp frem til byggegrube er 
ikke inkludert i denne leveranse
-Dusjhjørne
-Gulvmontert toalett
-Servant med skap, speil og lys
-Bereder i benk, alternativt på bad
-Kjøkkenbatteri tilpasset kjøkkeninnredning
-Lufting over tak

Ansvarshavende for tømmerarbeide vil også koordinere framdriften 
mellom entrepenørene og bli
kundens kontakt i byggeperioden
Innhold.
-Oppsetting av råbygg
-Isolering
-Innredning, panelering og listing innvendig
-Legging av terrasse
-Påstøp og legging av fliser på gulv i entre og bad.
-Montering av kjøkken med hvitevarer
-Oppsett av stålpipe og tilkobling av peisovn
-Koordinering av prosjektet
-Festemidler

-
Kjøkkeninnredning leveres fra IKEA .
-Kjøl- og fryseskap, oppvaskmaskin, ventilator, ovn og induksjon platetopp 
er integrert i kjøkkenet
-Hvis kunde ønsker tilvalg utover standard leveranse vil de aktuelle 
tilvalgene bli inkludert i bestillingen med
tilhørende priskonsekvens og administrasjonskostnad.

Følgende er ikke inkludert i tilbudet:
-Grunnarbeid, fundamentering og utsikking
-Offentlige avgifter i forbindelse med prosjektet og eventuell 
dispensasjonssøknad
-Byggestrøm
-Lamper og lys inne
-Overflatebehandling, med unntak av vinduer og dører
-Stedlige krav utover våre leveransespesifikasjoner vil komme som et 
tillegg (eksempelvis trykkreduksjonsventil)
-Brannslukningsutstyr



BETALINGSBETINGELSER FOR 
NØKKELFERDIGE LØSNINGER 
ORGANISERT AV NORDLYSHYTTER 
AS

VEILEDNING VED EGNE LEVERANSER 
/ENDRINGER NØKKELFERDIG
OPPSETT

Nordlyshytter as står som garantist for avgitte priser på sideentreprenører. 
FH Entreprenør står for framdriftskoordinering
mens de respektive utførende fakturerer byggherre direkte etter oppsatt 
plan.

Hyttebyggesett
10 % 10 dager etter kontraktsinngåelse
45 % når første materiallass er levert
40 % når andre materiallass er levert
5 % når isolasjon er levert

Rørleggerarbeid
15 % når bunnledning er lagt
35 % når vann og avløp er lagt i vegger
50 % når utstyr er montert og vann satt på

Elektroarbeid
20 % ved meldingshåndtering og jording
40 % når elektro er lagt i vegger
40 % når anlegget er ferdig og sluttkontroll utført

Snekkerarbeid
25 % når hytta er tett, dvs vindtett og finer på tak
20 % når hytta er panelt utvendig og tak tekket
20 % når hytta er oppdelt, isolert og gulv på hems er lagt
25 % når hytta er snekkerferdig
10 % ved overtakelse

Ovn/pipe
Ved leveranse av ovn/pipe utover vår standard, må byggeherre selv levere 
og montere pipe/ovn etter overtagelse av hytta. Vi kan montere følgende 
ovner fra Nordpeis: Duo 1, 2, 4, 5 og 6. Dimensjon og plassering av peis/
pipe må insendes selger for kontroll før utarbeidelse av arbeidstegninger.

Gulv
Det kan ikke legges varmekabler / varmefolie under furugulvet. Ønskes 
varme under gulv, må det legges flis.
Vi leverer / monterer ikke parkett, men kan tilby heltre eikegulv om det er 
ønskelig med et hardere alternativ. Dette mot tillegg i pris.

Utvendig overflatebehandling
Velges det levert forhåndsbehandlet panel utvendig er dette gjort på 
fabrikk. For at panelen skal ha en tilstrekkelig forsegling må kunde etter 
overtakelse gå over alle snittflater, søyler og dragere. Dette er ekstra viktig 
på sjønære hytter.

Bad/WC/Våtrom
Avtales det direkte med rørlegger sluk i rom utover standard, må dette 
informeres selger. Sluk leveres kun i standard utførelse, 20x20. Ved 
ønske om leveranse av egne produkter må dette avtales og godkjennes 
med rørlegger. Dusjsone leveres med nedsenk og rette dører 90x90. Ved 
vegghengt toalett kan utenpåliggende sisterne brukes. Kassen paneleres 
elles flislegges om dette er valgt.

Elektro
Leveres egne produkter må dette avtales og godkjennes med elektriker. 
Det åpnes ikke for bruk
av Elko pluss produkter, unntaket er Elko pluss rehab med standard bokser 
i vegg.
Sorte stikkontakter og brytere kan avtales med elektriker, evt. mot tillegg.
Kjøkken
Blandebatteri leveres av rørlegger.
Lysarmatur leveres av elektriker, ønskes det levert noe annet må dette 
avtales med elektriker.
Blir ventilator plassert mot innervegg benyttes kullfilter.
Hvitevarer levert av annen leverandør enn Ikea monteres av byggherre 
etter overlevering.
Vi monterer kun benkeplater levert fra IKEA i materialene tre og laminat.

Endringer utover standard:

FH Entreprenør
Montering personlig benkeplate: 1500,- pr. benkeplate

Montering takhøye skap med foring over kjøleskap: kr 3000,-

Montering skap utover standard: kr 950,- pr. skap

Montering skuffemodul utover standard: kr 1350,- pr. modul

Montering frittstående kjøkkenøy: kr 2000,-

Montering Lerhyttan dekorsokkel: kr 2000,-


