
Nøkkelferdig hytte på
VARDEN ALPIN 1



Hyttemodellen Mosvatn har en god planløsning som gir godt med rom til hele familien. 
Hytta har 8 soveplasser fordelt på 4 soverom.  2 bad i 1. etg, med påkostet innredning, hvor det 
ene er tilknyttet badstue. 
Hytta leveres med carport og parkeringplass på gårdsplass.
Ranahytta, modell Mosvatn, bygd av norsk trevirke og materialer av høyeste kvalitet,
leveres nøkkelferdig på selveiende tomt. 

Hytta oppføres på usjenert utsiktstomt, med flott utsikt mot Kvitfjell Vest, Svinslåa 
og Segelstadseterkampen. Tomtene ligger 780-830 meter over havet i svært snøsikre omgivelser.

Varden Alpin er det perfekte stedet for deg som ønsker å bo tett på bakkene. 
Her får du de råeste alpinanlegg og Norges flotteste turterreng rett utenfor hyttedøra. 
Det er kort avstand til løypene som forbinder Kvitfjell med Skeikampen i sør, og Skardbua i vest.

KOMMER FOR SALG - PLANLAGT FERDIGSTILT VINTEREN 2021  

NØKKELFERDIG MOSVATN I VARDEN ALPIN 1 



Retusjert illustrasjonsbilde fra lignende hyttemodell. 

Retusjert illustrasjonsbilde fra lignende hyttemodell. 
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NØKKEL INFOR MAS J ON

KOSTNADER
Felleskostnader for området 
fastsettes av  stedets hytteeierforening.

I tillegg kommer tinglysningsgebyr kr 540,- 
og 2,5 % dokumentavgift.ADRESSE

Varden Alpin 1
 Varden 6 
2634 Fåvang

NØKKELFERDIG HYTTE
KOMMER FOR SALG
Ranahytta, modell Mosvatn
Planlagt ferdig vinter 2021

BOLIGTYPE
Prosjektert fritidsbolig,
byggeår 2020/2021

PRISANTYDNING:  Kr 7 490 000,- inkl mva

TOMT
1050 M2 eiet tomt

PARKERING
Carport + parkering
på gårdsplass

P-ROM / BRA
142,4 m2 / 153,6 m2

ANTALL SOVEROM
4 soverom  med 8 sengeplasser

ENERGIMERKING
Energiklasse C
Oppvarmingskarakter oransje

Endringer kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil



DIVERSE INFORMASJON

PROSJEKTET
Prosjektert Ranahytta, modell  Mosvatn.
Utbygger og selger er Ranahytta AS

EIENDOMMENS ADRESSE
Hytta er beliggende på Kvitfjell 
i Varden 6, 2634 Fåvang. 
Tomtefelt: Varden Alpin1, FB20

HYTTEAREAL
BRA:       153,6 m²
P-rom:    142,4 m²
Loftstue:   18,8 m²

BAD 1 I HOVEDPLAN
Bad med en gulvflate på 5,0 m2, leveres med vegger i 
Fibo Trespo Cracked Cement baderomspanel, en lek-
ker FK Pro Surface Cool Grey gulvflis og gulvvarme. 
Badet leveres med innredning av høy kvalitet fra 
anerkjente leverandører. Badet leveres med utstyr av 
god kvalitet. Bad er tilknyttet badstue.

BAD 2 I HOVEDPLAN
Gjestebad på 4,4 m2, leveres med FK Pro Surface Cool 
Grey flislagt gulv og gulvvarme. Badet leveres med Fibo 
Trespo Cracked Cement baderomspanel på vegger. 
Badet leveres med utstyr av god kvalitet.

BADSTUE
Badstue på 2,1 m2, hvor vegger, tak og benk leveres i 
kvistfri gran og FK Pro Surface Cool Grey flislagt gulv. 
Badstuedør i røykfarget glass. Oppvarming i badstuen 
skjer med elektrisk ovn.

FELLESOMRÅDER - HYTTEEIERFORENING
Det er pliktig medlemskap for alle tomte-/hytte-/
leilighetseiere i hytteeierforeningen. 
Hytteeierforeningens hovedoppgave er å ivareta 
drift av veier med vedlikehold.
Hytteeierforeningen forestår innkreving fra hyt-
teeierne til dekning av løypekjøring, både i Kvitfjell 
og i nærområdet, drift og forvaltning av interne 
veier i området, felles vann og avløpsanlegg, even-
tuelle felles kabelanlegg, fellesområder og øvrige 
fellesanliggender som hytteeierforeningen etter 
hvert måtte beslutte å involvere seg i.

VEIER PÅ VARDEN:
Utbygger sørger for vei fram til tomtegrenser 
med en veibredde på 3-4 meter, samt med grøf-
ter og skjæringer. Veien anlegges med grus og 
for øvrig normal hytteveistandard iht. kommunens 
bestemmelser.
Selve kjørebanen gruses opp slik at den er fram-
kommelig for personbiler i bygge- og anleggspe-
rioden. Fyllinger og skjæringer planeres ut med 
stedlige masser og tilsås i størst mulig grad. 
Der det er behov for veigrøfter, stikkrenner og 
eventuell sikring vil dette bli opparbeidet/ utført. 
Det vil siden bli et spørsmål for hytteeierforenin-
gen om denne veien skal ytterligere bearbeides 
på annen måte.

FELLESUTGIFTER
Felleskostnader for området fastsettes av  
stedets hytteeierforening ihh. til gjeldende satser.

OFFENTLIGE AVGIFTER
Eiendomsskatt fastsettes av kommunen når 
fritidsboligene er ferdig bygget, og betales av den 
enkelte seksjonseier direkte til kommunen utenom 
fellesutgiftene.

FORSIKRING
Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden.
Fra overtagelsen vil kjøper måtte inngå egen
forsikringsavtale.

OMKOSTNINGER
I tillegg kommer tinglysningsgebyr og 
dokumentavgift på 2,5 % ved tinglysning. 

UTBYGGER
RANAHYTTA AS
Org.nr: 925 269 506

KONTAKTPERSON
Hege Olsen, 
tlf 47 46 23 77, ho@ranahytta.no

Pål-Inge Andersen,
tlf 95 08 21 83, pi@ranahytta.no

KJØKKEN
Kjøkkenet leveres med Sandbeige  sprekkpanel 
på vegger og i himling. Samme gulv som i stue.
Hytta leveres med kjøkken ihh. til oppsett og med 
integrerte hvitevarer fra Electrolux.

STUE
I stuen leveres hytta med en smakfull interiørpakke 
som består av lun Sandbeige sprekkpanel på vegger 
og himlinger.  Gulv- og taklist i samme valør. 
Innerdører type Base1 med dørlister, vinduskarmer, 
gerikt og utforinger leveres malt antrasittgrå  med 
Jotun Elegant. 

Inn til stue fra gang leveres dør, type Base 3 med 
glass og sidefelt. 

På gulv legges mattlakkert Kâhrs Eik Twilight 
kvalitetsparkett. 

I GANG
Åpen trapp til loft leveres med antrasittgrå vanger og 
rekkverk. Trappen har grålaserte eiketrinn.

EKSTERIØR
Ranahytta, modell Mosvatn, bygd av norsk trevirke 
og materialer av høyeste kvalitet, leveres nøkkelfer-
dig på selveiet tomt. 
Utvendig leveres hytta med torvtak og beisete veg-
ger i fargen Jotun Trebitt 798 Bever. 
Vindu, ytterdør, boddør og terrassedører leveres 
antrasittgrå malt i fargen Jotun Elegant. 

Utvendig terrasse og balkong leveres med Møre Royal 
terrassedekke, balkong leveres med glassrekkverk

Carport er kledd med beiset utvendig kledning

OPPVARMING
Peisovn av type Jøtul F-483 med underlagsplate 
i glass, sikrer varmen gjennom vinterhalvåret. 
Det leveres gulvvarme i stue, kjøkken og bad. 
Rom uten gulvvarme har panelovner

ENERGIMERKING 
Energiklasse C. Oppvarmingskarakter Oransje.

SOVEROM I HOVEDPLAN
Hytta har 3 gode soverom med sengeplass for 6 per-
soner. Vegg og tak leveres med en smakfull interiør-
pakke som består av lun Sandbeige sprekkpanel på 
vegger og himlinger.  Gulv- og taklist i samme valør. 
På gulv legges Kâhrs Eik Twilight, en smakfull mattlak-
kert kvalitetsparkett. Innerdører type Base 1 malt i far-
gen antrasitt med Jotun Elegant.

HEMS OVER KJØKKEN
Leveres med ubehandlet furugulv. 
Hemsrekkverk og hemsstige med gripelist leveres 
malt antrasittgrå med Jotun Elegant

LOFT
Hytta har et romslig loft med 1 soverom med 2 sove-
plasser god plass til en koselig loftstue. Vegg og tak le-
veres med en smakfull interiørpakke som består av lun 
Sandbeige sprekkpanel på vegger og himlinger.  
Gulv- og taklist i samme valør. På gulv legges Kâhrs Eik 
Twilight, en smakfull mattlakkert kvalitetsparkett. 
Innerdører type Base 1 i antrasittgrå med Jotun Elegant.  
WC-gulv på loft leveres med høykvalitets gulvbelegg.



PLANT EGNING
Plantegning i 1:100 målestokk 



HYTTEMODELL MOSVATN PÅ TOMT 3 I VARDEN ALPIN 1

Hyttemodell Mosvatn på tomt 3 - Varden Alpin 1
FB 20 selveiertomt

PLAS S ER ING PÅ TOMT



ALPIN- OG LANGRENNSLØYPER
34 kilometer alpinløyper: 11 grønne, 9 blå, 6 røde, 3 svarte + 2 terrengparker

2 Barneområder,  2 Terrengparker
4 stolheiser, 2 T-krokheiser, 4 tallerkenheiser, 

3 rullebånd og en gondol
Lengste nedfart 3,3 km (Norges lengste svarte)

2,6 km flombelyste nedfarter
Kveldskjøring: tirsdag og fredag, 17:30-20:00 (tom uke 9)

600 km langrennsløyper
Snøanlegg: dekker 90% av anlegget

MYE MER ENN VERDENS BESTE SKIBAKKER

Alpinanlegg med løyper som er tilpasset ulike nivå. 
Stabile snøforhold hele vinteren og godt utbygde
servicefunksjoner i anlegget.

BAKKER FOR VERDENSELITEN OG 
BAKKER FOR NYBEGYNNERE I EN UNIK 
ATMOSFÆRE FOR HYGGE OG KOS.
På fjellet i Gudbrandsdalen ligger snøen trygt. 
Kvitfjell alpinanlegg er blant de første skistedene 
som åpner hvert år, og blant de siste som stenger. 
Kvitfjell er kjent for de grønne, brede bakkene hvor 
barn og nybegynnere kan boltre seg, men også de 
svarte løypene med olympisk standard. 
I disse bakkene la Kjetil Jansrud sitt grunnlag for å bli 
verdens beste alpinist, og hver vinter kommer han 
og resten av verdenseliten til Kvitfjell for å trene og 
kjøre World Cup.

FOR HELE FAMILIEN
På begge sider av fjellet finnes barneområder, med 
bakker og heiser godt tilrettelagt for barnas beste 
skiopplevelse. Prøv løypene der barna svinger mel-
lom myke figurer, eller lek i skogsløyper, ta bånd-
heisen, eller bli en del av Junior skipatruljen.

KIDS SKITORGET
Kids Skitorget er vårt familieområde på Kvitfjell vest. 
Her finnes en 80 meter lang båndheis for de minste, 
et barneskitrekk, Kids-parken, kids world cup, bar-
neskicross og nye grillhytter. Skitorget ligger rett i 
nærheten med alle servicefasiliteter.

KIDS GUDBRANDSGARD
Kids GudbrandsGard er barnas sted på mellomsta-
sjonen. Kids GudbrandsGard består av 2 båndheiser, 
3 nybegynnerbakker, tallerkenheis, bølgeløype,
skogsløype og en liten varmestue.

FOR SMÅ OG STORE VERDENSSTJERNER
På den familievennlige vestsiden ligger barneområ-
det solvendt med god oversikt over bakkene. Prøv 
KIDS-parken for små parkentusiaster eller vær alpin-
stjerne for en dag i barnas egen world cup-løype. 
Utfordre familie og venner i KIDS World Cup, som 
har startbod, porter og fartsmåling – en miniversjon 
av løypen verdenseliten konkurrerer i. 
Når barneområdene ikke lenger byr på store nok 
utfordringer finnes det parkområder med hopp og 
rails i alle former, størrelser og vanskelighetsgrader. 
Kvitfjells parkområder er dessuten kjent for å være 
spennende og lekne. Hver dag forberedes de for 
nye hopp og triks.

PUST UT
Kvitfjell er et sted for nytelse og avkobling.
Foran peisen på hytta med familien, i loungen på 
GudbrandsGard hotell, i bassenget på spaet, over 
en bedre lunsj på et av våre serveringssteder eller 
få noe godt i glasset på Tyrihanstunet på vestsiden 
eller Koia på mellomstasjonen etter endt skidag. 

Kvitfjell er stolte av å være en frityrfri sone og 
byr på spennende mat på alle serveringsstedene.
Det er rikholdige servicesteder på begge sider 
av fjellet. Kvitfjell har en unik atmosfære, som 
blander det beste av skikjøring med det fremste 
av kos og hygge.

LØYPEKART LANGRENN

Kvitfjelløypen
Gul/blå løype på 7 km.
Krevende løype som går opp til 
toppen av Kvitfjell. 

Skardbua/Peer Gynt til Skei
Svinslåa-skardbua 7.5 km, 
Kvitfjell GudbrandsGard Hotell- 
Skardbua 16 km. 
Kvitfjell- Skei 22 km. 

Gompen
Blå løype på 20 km.
Lett løype i lunt skogsterreng. 
Det er mulig for rast ved Gompen. 

Digeråsen- Gålå - Fagerhøi
Blå løype på 28 km.
Lette løyper i variert terreng. 

Ormsetra
Svart løype 1,5 km.
Lett løype i lunt skogsterreng. 

Skardbua via Veslesetra
Grønn løype 9km.
Krevende løype i variert terreng. 

Veslesetra - Myrsetra - 
Bånsetra - Skardbua
19 km uten fargekode. 
Krevende løype, delvis i høyfjellet.

Dæhlie-løypa
Rød treningsløype på 6,5 km.
Lett treningsløype i lunt skogsterreng.

Vestsiderunden
Orange løype på 7 km.
Lett løype i skogsterreng. 



     Ranahytta AS
Besøksadresse: Håndverksgt. 7
Postadresse: 8607 Mo i Rana

Tlf: 75 12 88 44 - www.Ranahytta.no


