
Norefjell
Øvre Fossliseteråsen 5

Prisantydning (snekkerferdig)
2 650 000,-

Bruksareal
67 kvm

Primærrom
65 kvm

Soverom
3

Byggeår
2023

1

Til salgs
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Øvre Fossliseteråsen 5 ligger i det 
øverste området av Fossliseteråsen
hyttefelt. Hytta har flotte solforhold og 
panoramautsikt

Hytta 
ligger her
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Fossliseteråsen ligger ca. 7 minutter i 
bil unna  alpinanlegget ved Norefjell 
Ski og Spa. Heisanlegget her er 
knyttet til hele Norfjell alpin-anlegg 
og hotellet har et bredt tilbud av 
fasiliteter.
Fossliseteråsen ligger vestvendt med 
utsikt mot Gaustatoppen og 
omliggende fjellområde

Fossliseteråsen

< 2
km
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Hytta ligger høyt og solrikt til. 
Området er kjent for gode snøforhold 
og du kan spenne på deg 
langrennsskiene rett utenfor 
hytteveggen
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Dette er et tilbud for en håndverker 
eller ivrig hobbysnekker som har lyst 
til å sette preg på egen hytte. Her 
kan man bidra med egeninnsats for å 
få en flott hytte til en hyggelig pris

Hytta er isolert og det er trukket 
skjult anlegg for både el og VVS. Om 
ønskelig kan Fossheim Bygg AS 
utføre ønskede deler av 
ferdigstillelsen
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Beliggenhet
Fossliseteråsen ligger på solsiden av Norefjell i Krødsherad
kommune. Stuegulvet ligger 773 moh. Tomten er Sør/vestvendt 
og solrik med utsikt til Gaustatoppen. Barnevennlig område

Norefjell har rikt med aktiviteter både sommer og vinter

Om sommeren byr området på badestrand, sykling, turstier og 
golf mm.

Norefjell Skisenter har Nord-Europas største fallhøyde i
Heisanlegget. Det har 14 heiser, 30 nedfarter og løyper
som passer alle nivåer. Her er det skiutleie, skishopp og
Skiskole

Adkomst/tomteforhold
Tomta leveres ferdig opparbeidet med biloppstillingsplass
inn til hytta, forøvrig grovplanert. I det vesentlige naturtomt

Ferdigstillelse
Hytta står klar for overtakelse dvs utvendig ferdig. Det står
igjen noe utvendige arbeider på tomten. De vil bli utført så
snart været tillater det

Adresse
Øvre Fossliseteråsen 5
3536 Noresund

Pris
kr 2.650.000,-

Omkostninger
Engangsomkostninger i forbindelse med kjøp:
2,5 % dokumentavgift av tomtepris
kr 585,- til tinglysing av skjøte
kr 585,- til tinglysing av evt. pante- obligasjon
kr 202,- ev. pantattest til långivers bank
Tilknytning vann til strøm, vann og avløp kr 63 000

Hyttemodell:
Modell Blefjell med 67 kvm BRA og Terrasse på 12,3 kvm

Tomt
Selveiertomt (Gnr 205, Bnr 38) som seksjoneres slik at de 
tre eiere får en eksklusiv andel av eiet tomt
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Valgmuligheter og personlig preg
Taket understøttes i ytterveggene, hvilket gir stor frihet i 
valg av romløsning. Det er mulig å kjøpe de materialene vi 
normalt bruker på hyttene, og vi kan bistå med 
ferdigstillelse om ønskelig

Lovgivning, kontrakter og oppgjør
Hytta selges etter Bustadsoppføringslova, kontrakt inngås
med Fossheimgruppen AS. Det benyttes nøytral 
meglerforbindelse med klientkonto for oppgjør.
Kjøper må søke kommunen om ansvarsrett for 
ferdigstillelsen alternativt kan denne tjenesten kjøpes hos 
Fossheim Bygg AS.
Fossheimgruppen AS stiller bankgaranti i henhold til
gjeldende forskrifter i Bustadoppføringslova Av hensyn til 
naboene må hytta ha ferdigattest innen 31.07.2024

Med forbehold om feil.

Alle opplyste satser gjelder for 2023.
Noen bilder er illustrasjonsbilder fra hytter med tilsvarende
utførelse. Interiørbildene i prospektet viser tilleggsvalg som 
ikke inngår i standardleveransen

Utførsel
Hytta bygges i Fossheimkvalitet med støpt betongsåle og 
tradisjonelt bindingsverk. Stående panel med elementer av 
stavlaftutseende. Hytta leveres med utvendig beis,
shingel på taket, vinduer og ytterdører. Det er isolert mellom 
reisverk og innvendig dampsperre.  Innenfor dampsperren er 
det lektet ut og trukket rør for elektrisk anlegg og VVS.
Hytta bygges etter gjeldende byggeregler (TEK 17)

Generelt
Fossheimhytte med god arealutnyttelse; eksteriør av høy 
kvalitet. I standardutførsel har hytta følgende planløsning:
Åpen kjøkken/stueløsning på 21 kvm
3 soverom (5 til 8 kvm)
Entré på nesten 3 kvm med plass til stor garderobe
TV-stue på 13 kvm
Romslig bad på 5,2 kvm med plass til vaskesøyle
Romslig terrasse med profilert rekkverk

Serviceavtale
Det foreligger avtale om vedlikehold og brøyting av 
fellesveier. Det koster pt kr. 5 000 per år.
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Stemningsbilde fra Fossliseteråsen
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Forslag til planløsning

1. etasje
• Inngang med entré og plass til garderobeløsning
• Stor stue /åpen kjøkkenløsning
• 1 soverom
• Utvendig bod

Underetasje
• Bad
• 2 soverom
• TV stue / soverom med utgang til terrassen
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Tilvalgsliste

Våre materialer til innvendig ferdigstillelse 
(ekskl. montering)
• Innvendig panel beiset i Lys gråtone
• Foringer til vinduer og dører
• Listverk og gerikter
• Trapp i heltre furu (ubehandlet)

Pris: kr. 295 000 inkl. MVA

Materialer kjøpt i Norge (ekskl. montering)
• Innerdører, Trend1 m. dørvridere
• Parkett/laminat
• Huseby kjøkken
• Hvitevarer
• Fliser med tilbehør
• Lufteventiler

Pris: på forespørsel

Samarbeidspartnere:
• Krøderen Elektro AS
• B&T Rørservice AS

Pris: på forespørsel

Hvis man ønsker samme innvendige uttrykk som på våre standardhytter, kan vi skaffe 
materialer og kontakt til våre samarbeidspartnere:

Listene over er veiledende og kan ikke betraktes som utfyllende
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Norefjell har ca. 200 km med langrennsløyper i kupert 
terreng, både over og under tregrensen. Løypene er 
varierte, og mange av løypene er tilpasset skøyting. 
Langrennsløypene ligger på solsiden av Norefjell, så her 
kan man få påskestemning store deler av vinteren.

LANGRENN
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Norefjell har et sammen-
hengende alpinanlegg med stor 
variasjon i løypetilbudet. Norefjell 
har med sine 1010 
fallhøydemeter Nord-Europas 
største høydeforskjell. Lengste
skikjøring er 6 kilometer

* 14 heiser
* 30 bakker
* Tre barneområder
* Terrengparker for alle nivåer
* Arenaer for cross,

speedtest, self-timer, kuler,
parallellslalåm m.m.

ALPINT



13

Norefjell har flere anlagte sykkelruter enten som rolig sykkeltur 
med familien eller en heftig stisykling i fjellet. Finn dine 
sykkelruter med "Trailguide"

SYKKEL
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Visit Norefjell har planlagt 7 
turer i fjellet av varierende 
lengde og 
vanskelighetsgrad:
• Høgevarde
• Ravnås
• Moen(Rundskogen)
• Andersnatten
• Haglebunatten
• Ranten
• Madonnaen

Se visitnorefjell.com for fler 
detaljer

TOPPTUR
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Norefjell Golfklubb ligger vakkert 
til ved Noresund og Krøderfjorden. 
Banen er åpen for alle og 
karakteriseres av uformell 
atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. 
Norefjell Golfklubb er et fullverdig 
anlegg med 18 hulls skogsbane, 
øvingsfelt med driving range, 
putting green og klubbhus. 
Klubben  har utleie av golfkøller, 
traller og bil.
Fossheim Bygg AS sponser Hull 13

GOLF
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Norefjell Ski & Spa er et spennende ski-
og spa-resort i vakker fjellnatur. Hotellet 
tilbyr rekreasjon og et spa i en setting du 
sannsynligvis aldri har opplevd før. 
Hotellet har 244 rom/suiter, flere 
restauranten og barer samt 
svømmebasseng klatrevegg og 
shuffleboard

SKI & SPA
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Tilbudet på Norefjell er stort. 
Det er nylig åpnet en 
selvbetjent Joker rett ved 
alpinbakken. 
I Noresund er det Kiwi, Spar 
med «post i butikk», frisør 
vinmonopol, interiørbutikker, 
bensinstasjoner mm

Butikker
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Planlagt fremdrift på Øvre Fossliseteråsen 3 - 7

205/38
Tilleggsareal seksjon1: 100 kvm (inkl. BYA på hytta)
Tilleggsareal seksjon2: 100 kvm (inkl. BYA på hyta)
Tilleggsareal seksjon3: 100 kvm (inkl. BYA på hyta)

Seksjon 1

Fellesareal

Seksjon 2

Seksjon 3

«3» nøkkelferdig juni 2023

«5» er klar for overtakelse

«7» nøkkelferdig mars 2023
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Koselig stue med fantastisk utsikt 
(bildet er fra en tilsvarende hytte på 
Norefjell)



20

Lekkert kjøkken fra Huseby  
(bildet er fra en tilsvarende hytte 
på Norefjell)
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Soverom med god plass til dobbeltseng og 
plassbygde skap (bildet er fra en tilsvarende hytte 
på Norefjell. Hytta på bildet ligger i et lavere 
terreng)
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TV-stue som enkelt kan gjøres om til et ekstra 
soverom (bildet er fra en tilsvarende hytte på 
Norefjell. Hytta på bildet ligger i et lavere terreng)
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Romslig bad med dusj (bildet er fra en tilsvarende hytte 
på Norefjell)
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Fossheimgruppen AS har siden 2007 satt opp 350 hytter på Østlandet. I dag konsentrerer vi oss 
hovedsakelig om utviklingen av hytteområder på Norefjell. Selskapet eies og drives av familien 
Fossheim Lock -Lorenzen

Om Fossheimgruppen AS:

Kontakt:
Fossheimgruppen AS / Fossheim Bygg AS

Michael Lock-Lorenzen
Mobil: 92 22 25 36

michael@fossheim.as


