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Velkommen  
til Lygna 
Velkommen til Brandbu og Tingelstad almennings 
nye hyttefelt med 61 selveiertomter! Lygna er et 
friluftseldorado som er velkjent for de aller fleste 
som bor i Oslo-regionen. Spesielt for skiløpere er 
området et yndet utfartssted. 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 220 km 
som kjøres av Øståsen Skiløyper, som har to nye 

løypemaskiner. Løypenettet henger sammen med 
Skiforeningens løypenett sørover mot Romeriksåsen 
og Nordmarka. Mot nord kan du gå til Toten og 
Gjøvik.

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

Sommerstid finnes blåmerka turløyper i alle himmel-
retninger, og Lygna er også et flott utgangspunkt for 
sykling på stier og skogsbilveier. Lygna er også kjent 
som et svært godt bærområde, med rike fore- 
komster av blåbær, tyttebær og molte.
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Fakta om  
Lygna
høydemeter: 650 moh

kjøreavstand oslo: 1 time

langrennsløyper: 220 km

alpinløyper: Hurdal alpinsenter 
(35 min)

andre fasiliteter: Fotturer i DNTs 
løypenett, bær, soppturer, 
sykling, fiske og småviltjakt. 
Kunstsnø og rulleskibane på Lygna 
skisenter. Lygnasæter serverings- 
sted i umiddelbar nærhet.  
Hadeland Glassverk, Grinaker Vev, 
Søsterkirkene og Randsfjorden.



4 Lygna – felt fem Jaren Tinde Hytter

Hyttefeltet
61 nye selveiertomter som ligger solrikt til, i 
åpent skogsterreng.

Almenningen har lange tradisjoner med skogs-
drift og eies av ca. 450 gårdbrukere i bygda. 
Utviklingen av lokalt næringsliv har alltid stått 
i fokus, og i dag drives det i tillegg til skogs- og 
eiendomsdrift, også byggevareforretning. Almen-
ningen er også andelseier i Gausdal Treindustrier, 
som driver et lokalt sagbruk i Gran kommune.. 
Sammen med Tinde Hytter arbeides det tett 
sammen med lokale håndverksbedrifter for å 
fremskaffe et hytteprodukt vi kan innestå for. De 
som er hyttekjøpere hos oss, gir oss de beste 
anbefalinger som hytteverter. Det er vi stolte av!

Hyttefeltet ligger på 650-700 moh, 
vestvendt med utsikt mot Norefjell, 
Vikerfjell og Gaustadtoppen, samt 
Randsfjorden.

Veibeskrivelse
Lygna ligger 650 -700 moh midt i mellom  
Hadeland og Toten. Fra Oslo følger man Riksvei 
4 til Hadeland og fortsetter mot Toten. Når man 
kommer til Lygnasæter Hotell er det skiltet til 
feltet.

Akebakke med skibånd ligger i umiddelbar nærhet til hyttefelt, og driftes av almenningen
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Et område med gode tur og rekreasjonsmuligheter!



Illustrasjonsbilde.
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→ BRA: 80 m2

→ BYA: 95 m2

→ P-rom: 74 m2

→ Soverom: 3

→ Baderom: 1

→ Terrasse: 26,2 m2

Danebu 80 er ei praktisk hytte 
med tre soverom, bad og egen wc. 
Ønsker du mer plass kan hytta 
bygges med hems.

Pris fra 4 230 000,–
 Ferdig oppsatt inkludert tomt. 

Omkostninger og avgifter se side 13.

Mulige tilvalg

Tretak kr 160 341

Torvtak kr 121 905

Innvendig behandling kr 90 715

Hvitevarepakke kr 36 350

Danebu 80

Illustrasjonsfoto
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Generell utførelse

• Stående låvepanel mix bredder  
(ubehandlet), 20 cm isolasjon i  
yttervegg.

• Valdres takshingel 
• Takstige og snøfangere der det er krav.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass, 

standard farge hvit inne/ute hvit NCS 
S 0502Y. Vinduer med gjennomgående 
sprosser.

• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt hvit.
• Eventuell sportsbod / utebod har 

Tinde boddør u/vindu, malt hvit.
• Terrasse leveres der det er vist på 

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

og 10 cm i innervegger.
• Flytende gulv med 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.
• For hytter som leveres med hems/

loft er det inkludert trapp i ubehandlet 
utførelse.

• For hytter med badstue leveres benk i 
gran ubehandlet.

• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen 
Uno klassisk hvit med Eik laminat  
benkeplate og Slimline kjøkken- 
ventilator (hvitevarer følger ikke med).

Plantegning

Leveransebeskrivelse

Murer, flis, pipe og ildsted

• Peisovn Duo 5 DV m/glassplate  
montert på sort stålpipe.

• Flislagt gulv i vindfang med 30x60cm 
flis.

• Flislagt gulv på bad med 30 x 60 fliser. 
Ved eget WC-rom og badstue leveres 
det også 30x60 cm flis.

• Flislagt vegg i dusjhjørne på bad med 
30x60 cm flis.

• Har hytta eget vaskerom, innvendig 
bod eller sportsbod leveres det med 
30x30 cm flis.

Rørlegger/innvendig sanitær

Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard  
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Bunnledninger (rør som ligger i 

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

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

• Vegghengt toalett med innebygd 
sisterne.

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

porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap 

leveres det det er separat WC rom.
• 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 overspennings- 
vern.

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

vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røkvarslere m/backup batteri.
• Astrour-styrte utelamper. 
• Downlights leveres i vindfang og bad. 

Om hytta har WC og gang i tillegg 
leveres det også downlights her. 

• Taklamper leveres i soverom. For de 
hyttene som har vaskerom og bod, 
leveres det taklamper her. 

• Panelovner, stikkontakter, komfyr-
vakt og badstuovn leveres i tråd med 
tegning.

Oppgradering av leveransen

• Taktyper som tilpasses ønsker 
og/evt reguleringsplan.

• Beiset sprekkpanel på vegger  
og himling, listverk, utforinger 
og innvendig trapp/stige i en av 
Tinde sine standard farger. 

• Innerdører, vinduer, ytterdør og 
evnt. boddør malt i valgfri NCS-
farge.

• Hvitevarepakke og kjøkkenløsning 

Ellers samme leveranse som  
standard. 

Tomteverdi (tomt 27): 1 300 000,–
Grunnarbeid (stipulert): 475 000,–
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Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsfoto

→ BRA: 99 m2

→ BYA: 114 m2

→ P-rom: 93 m2

→ Soverom: 5

→ Baderom: 2

Rondane 99 er hytta for stor- 
familien. Hit kan du ta med deg 
familie og venner. Hytta har fem 
soverom, to bad og en stor og 
åpen stue/kjøkkenløsning med 
peisovn i sentrum. Fra vindfanget 
er det inngang til vaskerom/bod. 
Overbygg over inngangspartiet.

Pris fra 4 137 000,–
 Ferdig oppsatt inkludert tomt. 

Omkostninger og avgifter se side 13.

Mulige tilvalg

Rondane 99

Tretak kr 192 721

Takoverbygg 180 cm kr 58 758

Torvtak kr 135 688

Innvendig behandling kr 122 011

Hvitevarepakke kr 36 350
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Plantegning

Generell utførelse

• Stående låvepanel mix bredder  
(ubehandlet), 20 cm isolasjon i  
yttervegg.

• Valdres takshingel 
• Takstige og snøfangere der det er krav.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass, 

standard farge hvit inne/ute hvit NCS 
S 0502Y. Vinduer med gjennomgående 
sprosser.

• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt hvit.
• Eventuell sportsbod / utebod har 

Tinde boddør u/vindu, malt hvit.
• Terrasse leveres der det er vist på 

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

og 10 cm i innervegger.
• Flytende gulv med 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.
• For hytter som leveres med hems/

loft er det inkludert trapp i ubehandlet 
utførelse.

• For hytter med badstue leveres benk i 
gran ubehandlet.

• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen 
Uno klassisk hvit med Eik laminat  
benkeplate og Slimline kjøkken- 
ventilator (hvitevarer følger ikke med).

Leveransebeskrivelse

Murer, flis, pipe og ildsted

• Peisovn Duo 5 DV m/glassplate  
montert på sort stålpipe.

• Flislagt gulv i vindfang med 30x60cm 
flis.

• Flislagt gulv på bad med 30 x 60 fliser. 
Ved eget WC-rom og badstue leveres 
det også 30x60 cm flis.

• Flislagt vegg i dusjhjørne på bad med 
30x60 cm flis.

• Har hytta eget vaskerom, innvendig 
bod eller sportsbod leveres det med 
30x30 cm flis.

Rørlegger/innvendig sanitær

Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard  
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Bunnledninger (rør som ligger i 

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

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

• Vegghengt toalett med innebygd 
sisterne.

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

porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap 

leveres det det er separat WC rom.
• 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 overspennings- 
vern.

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

vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røkvarslere m/backup batteri.
• Astrour-styrte utelamper. 
• Downlights leveres i vindfang og bad. 

Om hytta har WC og gang i tillegg 
leveres det også downlights her. 

• Taklamper leveres i soverom. For de 
hyttene som har vaskerom og bod, 
leveres det taklamper her. 

• Panelovner, stikkontakter, komfyr-
vakt og badstuovn leveres i tråd med 
tegning.

Oppgradering av leveransen

• Taktyper som tilpasses ønsker 
og/evt reguleringsplan.

• Beiset sprekkpanel på vegger  
og himling, listverk, utforinger 
og innvendig trapp/stige i en av 
Tinde sine standard farger. 

• Innerdører, vinduer, ytterdør og 
evnt. boddør malt i valgfri NCS-
farge.

• Hvitevarepakke og kjøkkenløsning 

Ellers samme leveranse som  
standard. 

Tomteverdi (tomt 9): 950 000,–
Grunnarbeid (stipulert): 500 000,–
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Illustrasjonsbilde.

→ BRA: 120 m2

→ BYA: 140 m2

→ P-rom: 113 m2

→ Soverom: 4

→ Baderom: 2

→ Terrasse: 13,2 m2

Rå 120 har egen TV -stue som 
også kan benyttes til ekstra  
soverom, i tillegg til de fire sove- 
rommene som er i hytta. En 
trivelig kjøkken / stueløsning som 
inviterer naturen inn med de store 
vinduene.

Pris fra 6 619 000,–
 Ferdig oppsatt inkludert tomt. 

Omkostninger og avgifter se side 13.

Mulige tilvalg

Tretak kr 70 274

Behandling innvendig kr 149 452

Hvitevarepakke kr 36 350

Rå 120

Illustrasjonsfoto
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Plantegning

Generell utførelse

• Stående låvepanel mix bredder, med 
stavlaftutsmykking (ubehandlet). 20 
cm isolasjon i yttervegg.

• Torv på tak.
• Takstige og snøfangere der det er krav.
• Vinduer iht. tegning. 2-lag energiglass, 

standard farge hvit inne/ute hvit (NCS 
S 0502Y). Vinduer med gjennom-
gående og utenpåliggende sprosser.

• Takrenner i sort stål.
• Tinde ytterdør m/vindu, malt hvit.
• Eventuell sportsbod / utebod har 

Tinde boddør u/vindu, malt hvit.
• Terrasse leveres om det er vist på 

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

og 10 cm i innervegger.
• Flytende gulv med 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.
• For hytter som leveres med hems/

loft er det inkludert trapp i ubehandlet 
utførelse.

• For hytter med badstue leveres benk i 
gran ubehandlet.

• Kjøkken fra Sigdal Kjøkken av typen 
Uno klassisk hvit med Eik laminat  
benkeplate og Slimline kjøkken- 
ventilator (hvitevarer følger ikke med).

Leveransebeskrivelse

Murer, flis, pipe og ildsted

• Peisovn Duo 5 DV m/glassplate  
montert på sort stålpipe.

• Forblendet pipe over tak med  
steinplater.

• Flislagt gulv i vindfang med 30x60cm 
flis.

• Flislagt gulv på bad med 30 x 60 fliser. 
Ved eget WC-rom og badstue leveres 
det også 30x60 cm flis.

• Flislagt vegg i dusjhjørne på bad med 
30x60 cm flis.

• Har hytta eget vaskerom,  innvendig 
bod eller sportsbod leveres det med 
30x30 cm flis.

Rørlegger/innvendig sanitær

Rørleggerarbeid med utstyr iht. standard  
rørleggeroppsett. I utstyrsoversikt kan 
nevnes:
• Bunnledninger (rør som ligger i 

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

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

• Vegghengt toalett med innebygd 
sisterne.

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

porselensvask og speil.
• Innredning med vask og speilskap 

leveres det det er separat WC rom.
• 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 overspennings- 
vern.

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

vindfang og våtrom.
• Strømforsyning til seriekoblet 

røkvarslere m/backup batteri.
• Astrour-styrte utelamper. 
• Downlights leveres i vindfang og bad. 

Om hytta har WC og gang i tillegg 
leveres det også downlights her. 

• Taklamper leveres i soverom. For de 
hyttene som har vaskerom og bod, 
leveres det taklamper her. 

• Panelovner, stikkontakter, komfyr-
vakt og badstuovn leveres i tråd med 
tegning.

Oppgradering av leveransen

• Taktyper som tilpasses ønsker 
og/evt reguleringsplan.

• Beiset sprekkpanel på vegger  
og himling, listverk, utforinger 
og innvendig trapp/stige i en av 
Tinde sine standard farger. 

• Innerdører, vinduer, ytterdør og 
evnt. boddør malt i valgfri NCS-
farge.

• Hvitevarepakke og kjøkkenløsning 

Ellers samme leveranse som  
standard. 

Tomteverdi (tomt 48): 2 200 000,–
Grunnarbeid (stipulert): 600 000,–
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Felles for alle leveranser
• Tinde Hytter har ansvar for byggesøknads- 

prosessen og er ansvarlig søker.

• Utførelse og leveranse i henhold til  
teknisk forskrift TEK17.

• Garanti: 10% av kontraktssum i byggeperioden,  
5% i reklamasjonstiden (5 år).

• Kontrakt fra Norsk Standard 3425  
(med henvisninger til Bustadoppføringsloven).

• Trykktestet i henhold til Tek 17.

 
Leveransens innhold og frakt kan variere på de ulike 
hytteserier. For spesifikt tilbud ta kontakt med aktuell  
selger for gjennomgang av din hyttedrøm. Gyldighet prospekt

Prisene i dette prospektet er beregnet med 
SSB indeks for september 2022, på 144,6 og 
vil bli justert til enhver tids gjeldende indeks.

Diverse kostnader
Tomt

Opparbeidelse tomt med graving og støping er her satt inn med rund sum. Hyttekonsulent bidrar 
gjerne til å innhente tilbud fra grunnentreprenør når hytte og tomt er valgt. 

I prisen er det beregnet opparbeidelse av parkeringsplass, grøft for vann og avløp, radonsperre og 
støpt plate.

Diverse kostnader og avgifter

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr (på tomten)

Byggesaksgebyr til kommunen

Utarbeidelse av situasjonskart/ utstikking av tomt

Byggestrøm og container i byggeperiode

Tilkobling av vann og avløp

Pliktig medlemsskap i velforening
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Interiørbilder fra Rondane 99.



Tinde Hytter Lygna – felt fem Jaren 15

Interiørbilder fra Rå-serien.

fo
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æ
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Nina Haverstad 
Hyttekonsulent

nina.haverstad@tindehytter.no 

+47 922 20 258

Wenche Stenhaug 
Hyttekonsulent

wenche.stenhaug@tindehytter.no 

+47 459 08 155

Olav Struksnæs 
Brandbu og Tingelstad  
Almenning

olav@b-t-a.no 

+47 415 36 00

Interessert?
Vil du vite mer om Lygna Hyttegrend? Ta 
kontakt med oss for en hyggelig hytteprat. 

tindehytter.no


