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KVITFJELL

TINDEGRENDA 
VARDEN
Arkitekttegnede hytter i Varden  
– god beliggenhet, ski in, ski out!
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Kvitfjells  
tredje  

fjellside!

Det tas forbehold  
om prisendring.
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Velkommen til KVITFJELL
45 minutter nord for Lillehammer ligger Kvitfjell, ski- 
entusiastenes vinterparadis. Her finner du utfordringer  
og skiglede for alle nivåer; enten du vil bryne deg på  
den olympiske utforløypa eller om du ønsker å legge  
dine første skiopplevelser i et av familieområdene.  
Vestsiden er et perfekt utgangspunkt for barnefamilier.  
I Kvitfjell Vest finner du nytt servicebygg med skikafé,  
skiutleie og sportsbutikk.

Kvitfjell er et komplett og snøsikkert skianlegg 
med skiutfordringer for alle nivåer. Anlegget 
er gjerne det første alpinsenteret til å åpne 
løypene om høsten og av de siste som stenger  
i slutten av april. 

Kvitfjell ble av VG kåret til landets beste alpinanlegg for  
alpinister. Nøkkelen til suksessen er å tilby skiopplevelser 
på øverste hylle. Over 100 snøkanoner og det samme 
crewet som preparerer til de årlige World Cup-rennene, 
sørger for at du alltid kan glede deg til å føle perfekt,  
nypreppet snø under skiene.

Langrennsmessig er området Kvitfjell - Skeikampen - Gålå 
noe av det beste Norge har å tilby. Pen natur og svært godt 
løypenett.

Les mer på www.kvitfjell.no.

Kvitfjell fakta 
høydemeter: 854 moh
kjøreavstand oslo: 3 timer
langrennsløyper: 600 km
alpinløyper: 29 km
antall heiser: 12 stk: 3 stolheiser, 
2 T-kroker, 4 tallerkenheiser,  
3 rullebånd
løyper: 25 løyper: 11 blå, 5 grønne, 
6 røde, 3 sorte
toppstasjon: 1039 m
andre fasiliteter:  
2 terrengparker, 2 KIDS familie- 
områder, 2,6 km flombelyste 
alpinløyper

Utsikt fra Varden mot 
majestetiske Rondane.

Fra Varden mot Skardbua.

En av Kvitfjells mange nedfarter. foto: Vegard Breie | Kvitfjell Alpinanlegg
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TINDEGRENDA 
VARDEN
Tindegrenda ligger fint til i Varden i Kvitfjell 
ca 850 moh. Varden ligger i Kvitfjell Vest 
og er den tredje åssiden som bygges ut i 
Kvitfjell. Dette er et eksklusivt hytteområde 
og er et supert utgangspunkt for fritids- 
opplevelser både sommer og vinter.

Kvitfjell kan også tilby milevis med  
oppkjørte langrennsløyper. 

Spenn på deg skiene og gå en tur mot 
Svinslåa, eller rundt om Skeikampen. 
Skituren kan avsluttes med en matbit og 
noe godt i glasset på Tyrihanstunet for de 
det passer for. Kvitfjell Vest er et sted for 
alle. Sommerstid byr området på fine tur-
muligheter både med og uten sykkel.

gode utleiemuligheter
Flere og flere ønsker å leie bort hytta si når 
man selv ikke bruker den. Hafjell Kvitfjell 
Booking trenger flere utleiesenger og dette 
kan gi gode leieinntekter til hytteeier.

Ta kontakt med kristin@hafjellkvitfjell.no  
for nærmere informasjon.
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HYTTE-
FELTET/
TOMTENE
Tindegrenda er delt opp i 
seksjonerte tomter der hver 
hytte får sin seksjon. Tinde-
grenda ligger pent til med 
utsikt mot Kvitfjell Vest og 
Gudbrandsdalen.

Det er utbygd to 
nye heiser, 5 km nye 
løyper, snøanlegg fra 
topp til bunn og ski inn 
og ut! 

Tindegrenda består av 
tomter med forskjellig type 
hytter (se tomtekart over). 
Alle hyttene er moderne 
fullstandard hytter.

Tindegrenda Varden sett fra Kvitfjell Vest.

For ledige tomter, se 
www.tindeutvikling.no



TINDEGRENDA VARDEN

Tyrihanstunet.
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VEIBESKRIVELSE 
Ta av fra E6 ved Fåvang og følg skilting mot Kvit-
fjell Vest. Vegen slynger seg oppover i dalsiden 
mot Kvitfjell Vest. Etter å ha passert Servicesen-
teret (ligger på høyre side av vegen) tar man til 
venstre opp mot tindegrenda varden. Det er godt 
skiltet. Følg denne vegen i 2,2 km og det står igjen 
skilt merket med tindegrenda inn på venstre side.
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Varden A2

Med sin unike utforming vil varden a2 garantert skille seg ut i  
hyttelandskapet. Materialvalg og vindusløsninger er spesielt utvalgt for 

Tindegrenda Varden. Hovedplanet innbyr til sosiale sammenkomster med 
stue og kjøkken i åpen løsning. I tillegg finnes det tre romslige soverom, 
to bad, badstue og utvendig bod. Den overbygde verandaen gir et lunt 
og privat område, samtidig som den vil ha utsikt mot fjellene og alpin-

bakkene. Varden A2 leveres med 40 m2 hemsareal  
(to soverom og tv-stue).

HYTTEMODELL

Moderne arkitektonisk 
utforming i vinkler og  
materialvalg.

TILVALG VARDEN A2

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 4 450 000,–
Med forbehold om prisjustering.

Glassrekkverk terrasse inkl. saustengsel kr 35 000

Elbil-lader Proxoll kr 20 250

Glassrekkverk på hems, inkl. returrekkverk kr 43 800

bruksareal 107 m2 bebygd areal 122 m2 grunnfLate 105 m2 p-rom 90,5 m2



Stue/kjøkken
37.8 m2

utekran

Skibod

Terrasse
12.8 m2

Bod
2.9 m2

Bad
3.1 m2

Vindfang
2.9 m2

Gang
8.0 m2

Sov. 1
8.7 m2

Sov. 2
9.2 m2

Bad
4.2 m2

Sauna
2.3 m2

Sov. 3 / TV-stue
8.2 m2

Bislag
2.1 m2

GG

Loft
14.9 m2

rekkverk
rekkverk

Åpent ned til stue/kjøkken

Loft
9.2 m2

Loft
9.2 m2
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Hovedplan. Hems.

PLANLØSNING VARDEN A2

LEVERANSEBESKRIVELSE VARDEN A2

generell utførelse
• Grunnmur/fundament:  

Hytta bygges på støpt plate.
• Utvendig består ytterveggene av hori-

sontal kledningsbord i gran 23 mm. Kled-
ningen er grunnet fra leverandør pluss ett 
strøk beis på byggeplass, farge grå.

• Utvendig tak: Tretak, farge grå.
• Takrenner m/nedløp.
• Vinduer med 2-lags superenergi,  

farge grå.
• Ytterdør med vindu, farge grå.
• Boddør uten vindu, farge grå.
• Utvendig isolert bod og utvendig skiskap 

(uisolert).
• Innvendig gulv hovedplan:  

stue/kjøkken: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc. 
bad: Fliser 30×60 cm, farge grå. 
gang/vindfang:  
Fliser 30×60 cm, farge grå. 
innvendig bod: Betonggulv, ubehandlet.

• Gulv hems 20×135 mm heltre furugulv 
med farge Kongle.

• Innvendig dører: Trend 1, farge grå.
• 13 mm stående sprekkpanel på alle 

innvendige vegger, beiset i skigardsgrå 
farge fra produsent.

• 13×120 mm sprekkpanel i himling, beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Listverk (i glatt standard) samt gerikter 
og foringer i vinduer og dører beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Trapp til hems i furu, gråbeiset.
• Kjøkkenleveranse med integrerte  

hvitevarer.
• Terrasse og bislag i henhold til tegning.

murer, Flis, pipe og ildsted
• Sort stålpipe.
• Peisovn sort med glassdør og glassplate 

foran på gulv.
• Fliser i vindfang: 30×60 cm farge grå.
• Fliser på gulv i bad og wc: 30×60 cm 

farge grå.
• Flislegging av vegger i dusjsone på bad 

med flis 30×60 cm farge grå.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Rett slagdør i dusjnisje evnt. dusjnisjedør.
• Takdusj.
• Toalett: Vegghengt m/innebygd sisterne.
• Unidrain-sluk.
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• Ett-greps blandebatterier på kjøkken, 

bad og ev. andre våtrom. 
• Baderomsinnredning i farge grå matt 

med heldekkende servantplate og 
speilskap.

• Utekran (frostfri).

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard 
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• EL-punkter iht. NEK 400.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røykvarslere m/backup-batteri.
• Inntaksskap og kabel mellom inntak og 

sikringsskap.
• Komplett sikringsskap.
• Varmekabler i vindfang og våtrom.
• Lun varme i gulv stue, kjøkken og gang.
• Panelovner på soverom.
• Utelamper.
• Taklamper i soverom og bod.
• Spotter i vindfang, gang og bad.
• Badstuovn.
• Klargjort for fiber. 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 10.

Det tas forbehold om forandringer i leveranse-
beskrivelsen, samt valg av leverandør. Dette 
og andre detaljer vil hytteselger kunne opplyse 
mer om. Det tas forbehold om prisendringer og 
endelig godkjenning fra kommune.
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Varden K3

varden k3 har en arkitektonisk utforming få hytter kan matche.  
Med sine helt spesielle vinkler, vinduskombinasjoner og planløsning over 

to etasjer er Varden K-hyttene en uslåelig kombinasjon av moderne  
minimalisme og praktisk hygge. Begge modellene har åpen stue-  

og kjøkkenløsning, to bad, to soverom i andre etasje og utvendig bod. 
Varden K3 passer til storfamilien med hele fem soverom, eller fire  

soverom og én tv-stue som noen velger.

HYTTEMODELL

Smarte og innbydende 
planløsninger med  
spennende detaljer.

TILVALG VARDEN K3

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 4 450 000,–
Med forbehold om prisjustering.

Glassrekkverk terrasse inkl. saustengsel kr 35 000

Elbil-lader Proxoll kr 20 250

Glassrekkverk på hems, inkl. returrekkverk kr 43 800

bruksareal 125 m2 bebygd areal 119 m2 grunnfLate 101 m2 p-rom 107 m2 plan 2 21 m2
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Hovedplan.

PLANLØSNING VARDEN K3

LEVERANSEBESKRIVELSE VARDEN K3

generell utførelse
• Grunnmur/fundament:  

Hytta bygges på støpt plate.
• Utvendig består ytterveggene av hori-

sontal kledningsbord i gran 23 mm. Kled-
ningen er grunnet fra leverandør pluss ett 
strøk beis på byggeplass, farge grå.

• Utvendig tak: Takbelegg, farge grå.
• Takrenner m/nedløp.
• Vinduer med 2-lags superenergi,  

farge grå.
• Ytterdør med vindu, farge grå.
• Boddør uten vindu, farge grå.
• Utvendig isolert bod og utvendig skiskap 

(uisolert).
• Innvendig gulv hovedplan:  

stue/kjøkken: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc. 
bad: Fliser 30×60 cm, farge grå. 
gang/vindfang:  
Fliser 30×60 cm, farge grå. 
innvendig bod: Betonggulv, ubehandlet.

• Gulv plan 2: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc.

• Innvendig dører: Trend 1, farge grå.
• 13 mm stående sprekkpanel på alle inn-

vendige vegger, beiset i skigardgrå farge 
fra produsent.

• 13×120 mm sprekkpanel i himling, beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Listverk (i glatt standard) samt gerikter 
og foringer i vinduer og dører beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Trapp til plan 2 i furu, farge gråbeiset.
• Kjøkkenleveranse med integrerte  

hvitevarer.
• Terrasse og bislag i henhold til tegning.

Plan 2.

murer, Flis, pipe og ildsted
• Sort stålpipe.
• Peisovn sort med glassdør og glassplate 

foran på gulv.
• Fliser i vindfang: 30×60 cm farge grå.
• Fliser på gulv i bad og wc: 30×60 cm 

farge grå.
• Flislegging av vegger i dusjsone på bad 

med flis 30×60 cm farge grå.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Rett slagdør i dusjnisje evnt. dusjnisjedør.
• Takdusj.
• Toalett: Vegghengt m/innebygd sisterne.
• Unidrain-sluk.
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• Ett-greps blandebatterier på kjøkken, 

bad og ev. andre våtrom. 
• Baderomsinnredning i farge grå matt 

med heldekkende servantplate og 
speilskap.

• Utekran (frostfri).

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard 
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• EL-punkter iht. NEK 400.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røykvarslere m/backup-batteri.
• Inntaksskap og kabel mellom inntak og 

sikringsskap.
• Komplett sikringsskap.
• Varmekabler i vindfang og våtrom.
• Lun varme i gulv stue, kjøkken og gang.
• Panelovner på soverom.
• Utelamper.
• Taklamper i soverom og bod.
• Spotter i vindfang, gang og bad.
• Klargjort for fiber.

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 10.

Det tas forbehold om forandringer i leveranse-
beskrivelsen, samt valg av leverandør. Dette 
og andre detaljer vil hytteselger kunne opplyse 
mer om. Det tas forbehold om prisendringer og 
endelig godkjenning fra kommune.



bruksareal 123 m2 bebygd areal 74 m2 grunnfLate 67 m2 p-rom 111 m2 underetasje bra  58 m2 plan 2 bra 58 m2

bruksareal 126 m2 bebygd areal 78 m2 grunnfLate 68 m2 p-rom 112 m2 underetasje bra 57 m2 plan 2 bra 59 m2
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Varden

varden-modellen leveres i to versjoner: 
 

varden 1 har inngang i underetasje og varden 2 har inngang til plan 2. 
Dette er en hytte med gode løsninger, hvor du finner  tre soverom, bad/
vaskerom og badstue i underetasjen. Hovedplanet har en romslig stue, 

kjøkken og soverom m/eget bad, samt utgang til veranda.

HYTTEMODELL

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 4 300 000,–
Med forbehold om prisjustering.

TILVALG VARDEN

Elbil-lader Proxoll kr 20 250

VARDEN 1 m/inngang underetasje

VARDEN 2 m/inngang plan 2



Sauna
2.8 m2
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Underetasje.Underetasje.

PLANLØSNING VARDEN 2 m/inngang plan 2PLANLØSNING VARDEN 1 m/inngang underetasje

LEVERANSEBESKRIVELSE VARDEN

Plan 2.Plan 2.

generell utførelse
• Grunnmur/fundament:  

Hytta bygges på støpt plate.
• Utvendig består ytterveggene av stående 

miks låvepanel i gran. Kledningen er 
grunnet fra leverandør pluss ett strøk 
beis på byggeplass, farge grå.

• Utvendig tak: Tretak, farge grå.
• Takrenner m/nedløp.
• Vinduer med 2-lags superenergi,  

farge grå.
• Ytterdør med vindu, farge grå.
• Boddør uten vindu, farge grå.
• Utvendig isolert bod og utvendig skiskap 

(uisolert).
• Innvendig gulv hovedplan:  

stue/kjøkken: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc. 
bad: Fliser 30×60 cm, farge grå. 
gang/vindfang:  
Fliser 30×60 cm, farge grå. 
innvendig bod: Betonggulv, ubehandlet.

• Gulv plan 2: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc.

• Innvendig dører: Trend 1, farge grå.
• 13 mm stående sprekkpanel på alle inn-

vendige vegger, beiset i skigardgrå farge 
fra produsent.

• 13×120 mm sprekkpanel i himling, beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Listverk (i glatt standard) samt gerikter 
og foringer i vinduer og dører beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Trapp til plan 2 i furu, farge gråbeiset.
• Kjøkkenleveranse inklusiv hvitevarer.
• Terrasse og bislag i henhold til tegning.

murer, Flis, pipe og ildsted
• Sort stålpipe.
• Peisovn sort med glassdør og glassplate 

foran på gulv.
• Fliser i vindfang: 30×60 cm farge grå.
• Fliser på gulv i bad og wc: 30×60 cm 

farge grå.
• Flislegging av vegger i dusjsone på bad 

med flis 30×60 cm farge grå.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Rett slagdør i dusjnisje.
• Takdusj.
• Toalett: Vegghengt m/innebygd sisterne.
• Unidrain-sluk.
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• Ett-greps blandebatterier på kjøkken, 

bad og ev. andre våtrom. 
• Baderomsinnredning i farge grå matt 

med heldekkende servantplate og 
speilskap.

• Utekran (frostfri).

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard 
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• EL-punkter iht. NEK 400.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røykvarslere m/backup-batteri.
• Inntaksskap og kabel mellom inntak  

og sikringsskap.
• Komplett sikringsskap.
• Lun varme i vindfang/hall og våtrom.
• Lun varme i gulv stue/kjøkken.
• Utelamper.
• Taklamper i soverom og bod.
• Spotter i vindfang, gang og bad.
• Panelovner på soverom.
• Badstuovn.
• Klargjort for fiber. 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 10.

Det tas forbehold om forandringer i leveranse-
beskrivelsen, samt valg av leverandør. Dette 
og andre detaljer vil hytteselger kunne opplyse 
mer om. Det tas forbehold om prisendringer og 
endelig godkjenning fra kommune.
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Tid 82

tid82 er hytta for deg som liker et moderne uttrykk, kombinert med  
arealeffektive og fornuftige løsninger. Hytta er på étt plan og inneholder 
tre soverom, to bad og en åpen stue/kjøkkenløsning. Utgang til terasse 

fra stua, samt store vindusflater som inviterer naturen inn. Med sin  
avlange, men karakteristiske form glir pre-hytta rett inn i terrenget i  

Tindegrenda Varden.

HYTTEMODELL

ferdig oppsatt, inkl tomt og grunnarbeid

fra kr 3 600 000,–
Med forbehold om prisjustering.

TILVALG TID 82

Elbil-lader Proxoll kr 20 250

bruksareal 82 m2 bebygd areal 96 m2 grunnfLate 86 m2 p-rom 73 m2



Vindfang
3.7 m2

Bad
4.2 m2

Sov.1
5.8 m2

Bod
3.7 m2

Bislag
3.5 m2

Gang
5.9 m2

WC/vask
3.6 m2

Stue/kjøkken
31.1 m2

drager
Terrasse
10.9 m2

Sov.3
7.8 m2

Sov.2
5.7 m2

G

G
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Hovedplan.

PLANLØSNING TID 82

LEVERANSEBESKRIVELSE TID 82

generell utførelse
• Grunnmur/fundament:  

Hytta bygges på støpt plate.
• Utvendig består ytterveggene av  

liggende faspanel med stor V-fuge. Kled-
ningen er grunnet fra leverandør pluss ett 
strøk beis på byggeplass, farge grå.

• Utvendig tak: Tretak, farge grå.
• Takrenner m/nedløp.
• Vinduer med 2-lags superenergi,  

farge grå.
• Ytterdør med vindu, farge grå.
• Boddør uten vindu, farge grå.
• Utvendig bod (uisolert).
• Innvendig gulv hovedplan:  

stue/kjøkken: 1-stavs gulvplank laminat, 
type Berry Alloc. 
bad: Fliser 30×60 cm, farge grå. 
gang/vindfang:  
Fliser 30×60 cm, farge grå.

• Innvendig dører: Trend 1, farge grå.
• 13 mm stående sprekkpanel på alle inn-

vendige vegger, beiset i skigardgrå farge 
fra produsent.

• 13×120 mm sprekkpanel i himling, beiset i 
skigardsgrå farge fra produsent.

• Listverk (i glatt standard) samt gerikter 
og foringer i vinduer og dører beiset i grå 
farge fra produsent.

• Kjøkkenleveranse inklusiv hvitevarer.
• Terrasse og bislag i henhold til tegning.

Det tas forbehold om forandringer i leveranse-
beskrivelsen, samt valg av leverandør. Dette 
og andre detaljer vil hytteselger kunne opplyse 
mer om. Det tas forbehold om prisendringer og 
endelig godkjenning fra kommune.

murer, Flis, pipe og ildsted
• Sort stålpipe.
• Peisovn sort med glassdør og glassplate 

foran på gulv.
• Fliser i vindfang: 30×60 cm farge grå.
• Fliser på gulv i bad og wc: 30×60 cm 

farge grå.
• Flislegging av vegger i dusjsone på bad 

med flis 30×60 cm farge grå.

rørlegger/innvendig sanitær
Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard 
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Rett slagdør i dusjnisje.
• Takdusj.
• Toalett: Vegghengt m/innebygd sisterne.
• Unidrain-sluk.
• Varmtvannsbereder 200 liter.
• Ett-greps blandebatterier på kjøkken, 

bad og ev. andre våtrom. 
• Baderomsinnredning i farge grå matt 

med heldekkende servantplate og 
speilskap.

• Utekran (frostfri).

elektroinstallasjoner og utstyr
Elektrikerarbeid med utstyr iht. standard 
elektrikeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• EL-punkter iht. NEK 400.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røykvarslere m/backup-batteri.
• Inntaksskap og kabel mellom inntak og 

sikringsskap.
• Komplett sikringsskap.
• Varmekabler i vindfang og våtrom.
• Lun varme i gulv stue, kjøkken og gang.
• Panelovner på soverom.
• Utelamper.
• Taklamper i soverom og bod.
• Spotter i vindfang, gang, bad og WC.
• Klargjort for fiber.

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 10.
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TINDEGRENDA VARDEN Avgifter 
Tomtekjøper må selv undersøke offentlige gebyrer og avgifter.  

tilknytning av vann og avløp/kloakk til ringebu kommune (priser 2019)

Vann kr 26 046 inkl. mva.

Kloakk kr 23 190 inkl. mva.

andre omkostninger

Omkostninger (tinglysingsgebyr og dokumentavgift (2,5% av tomtekostnad) kommer i tillegg.
Tilskudd preparering av skiløyper kr 850,– pr hytte pr år (indeksreguleres).
Tilknytningsavgift og abonnement for fiber kommer i tillegg etter avtale med leverandør.

pliktig medlemsskap i hytteeierforeningen

I tillegg plikter hytteeier å betale en andel av årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter i anledning opparbeidet 
felles vann- og kloakkledninger m.m., samt kommunal renovasjonsavgift og eventuelle andre kommunale  
avgifter.
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Kjøkken fra en Varden K-modell. Bad fra en Varden K-modell.
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Baderom 
Baderomsinnredningene 
er også valgt i tråd med 
hyttenes moderne stil.

Kjøkken 
Kjøkkenløsningene som er 
valgt for varden-hyttene 
har et praktisk fokus, men 
også stilrene detaljer  
– i tråd med hyttenes 
øvrige uttrykk.
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Interiørbilder fra en Varden K-modell.
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Interiørbilder fra en Varden-modell.
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TORE RUGSVEEN
Hyttekonsulent

tore.rugsveen@tindeutvikling.no 
+47 457 77 188

THOMAS HAVERSTAD
Hyttekonsulent

thomas@tindeutvikling.no 
+47 974 32 339

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

INTERESSERT I MER INFO OM 
TINDEGRENDA VARDEN?
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