
Leveransebeskrivelse 

Hyttetype: ECO-hytte 

GENERELT 

Tekniske løsninger, materialvalg og utførelse av 
arbeidene i henhold til TEK17, Norsk Standard, NBIs 
Byggdetaljblad og NS 3420. Toleranseklasse PC. Det 
gjøres oppmerksom på at merker etter 
håndverkerverktøy kan forekomme i beskjedent 
omfang. 

Generell beskrivelse som omfatter materialer og 
leveranse, ved eventuelle avvik mellom denne og 
plantegninger, betegnes leveransebeskrivelsen 
som retningsgivende.  

Grunnarbeid / Fundamentering: Grunnarbeid ved 
forespørsel. Støpt såle på mark / stripefundament 
bjelkelag er inkludert i leveransen.  

Yttervegger: Konstruksjonsvirke av 36x145 mm, 
isolert med 15 cm mineralull. Vindtetting og 
utlekting med utvendig panel bestående av 19x145 
mm stående glattpanel behandlet med Jernvitrol. 
Alt panel blir behandlet før montering.  

Etasjeskiller/gulv: Ved stripefundament og ringmur 
beregnes bjelkelag konstruert av 48x198 med 
stubbloft i underkant, 20 cm mineralull og gulvspon 
eller rupanel som undergulv. Er beregnet utført 
som bjelkelagskassetter som monteres sammen på 
hyttetomten. 

Alternativt støpt såle av leca ringmurselementer, 
radonbeskyttelse, 250mm styroform isolasjon, 80 – 
100 mm armert betong, 10mm armering i 
ringmurselementer. Rundt grunnmur leveres 70 
mm isolasjon, 1200 mm ut fra såle.   

Innvendige delevegger: 36x98mm, noen vegger 
kan bli 48x198 grunnet skjulte installasjoner. Isolert 
etter veggtykkelser. 

Vinduer/dører: Terrassedør med glassfelt og 
innvendig vrider samt vinduer. Hoveddør med 
vindusfelt, klart glass. Med håndtak og låssylinder. 
Ytterdører og vinduer leveres i farge askegrå, NCS 
s7500-n. Innvendig dører av heltre furu m/speil, 
behandlet i samme farge som innvendige vegger. 

Overlater innvendig: Alle veggoverflater og 
takflater leveres med behandlet slettpanel 14x125 
mm eller tilsvarende. Gulvlister med buet kant 
18x70 mm eller tilsvarende. Hulkil taklist 21x21 
mm eller tilsvarende. Alt panel og listverk 
behandles i samme fargenyanser, ferdig behandlet 
fra fabrikk. Synlige bærebjelker behandles i samme 
farge. Synlige spikerhull må regnes med. 
Eikeparkett på alle gulv, med unntak av baderom, 
entre og bod, hvor det leveres sponplater.   

Takverk: Konstrueres med løse sperrer (åpen 
himling). Sperrer og dragere dimensjoneres etter 
gjeldende krav. Isoleres med 20 cm mineralull. 
Utvendig taktekking med shingel. 

Innredninger: Kjøkkeninnredning ihht. 
kjøkkentegning, type Epoq, Norema eller 
tilsvarende. Heltre stige til hems 

overflatebehandles på samme måte som 
innvendige vegger og himlinger. Terskellister av eik. 

Blikkenslager: Sorte dør- og vindusbeslag. 
Takrenner. Forkantbeslag. 

Brannsikring: Det leveres ett 
brannslukningsapparat. Det leveres røykvarsler. 

Belysning: Det leveres ikke belysning i standard 
leveranse. 

Andre opplysninger om leveransen: I 
trekonstruksjoner må det påregnes noe tørk og 
svinn i løpet av første året. Trekonstruksjoner kan 
bevege seg og krumme noe avhengig av 
temperaturpåkjenninger inne og ute. Paneler og 
listverk leveres ferdig malt / behandlet, mindre 
spikerhull må regnes med. Før overtagelse vil det 
bli utført en enkel byggvask som omfatter rydding 
og grovrengjøring. Kjøper må regne med en egen 
rundvask før innflytting. Utomhus kan arealer bli 
ferdigstilt senere enn hytta, avhenger av når på 
året bygget ferdigstilles. 

El-arbeider: El-arbeider er ikke en del av standard 
leveranse.  

Rørarbeider: Rør-arbeider er ikke en del av 
standard leveranse.  



 

  
 

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER 
 
Erfaringsmessig vil enkelte kjøpere ønske å sette 
sitt personlige preg på hytta. Prosjektet og dets 
priser er basert på at arbeidene gjennomføres 
rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av 
systematisering av tekniske løsninger og valg av 
materialer. Dette gir begrensninger for hvilke 
tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få 
gjennomført, og innenfor hvilket tidsrom disse kan 
bestilles.  
 
Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg innenfor 
totalentreprenørens alternativer mot tillegg i pris. 
Oversikt over totalentreprenørens alternativer og 
hvilke kostnader som vil påløpe vil bli oversendt 
etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer 
utover totalentreprenørens alternativer mot tillegg 
i pris. Endringer kan medføre at entreprenør eller 
arkitekt må vurdere ønskene, og hvor kjøper i så 
fall må dekke disse kostnadene. Endringer kan ikke 
gjennomføres dersom det berører byggesøknaden 
eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller 
ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av 
avtalt kjøpesum. 
Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og 
endringer. Kjøper må overholde de frister (valg og 
betaling) som settes av totalentreprenøren for 
tilvalg og endringer. Oversittes fristene har 
totalentreprenøren rett til å levere boligen i 
samsvar med kvalitetsbeskrivelsen / 
leveransebeskrivelsen.  
 

Alle tilvalg og endringer avtales direkte mellom 
kjøper og entreprenør i separat avtale. Tilvalg og 
endringer faktureres fra totalentreprenør og 
innbetales i henhold til avtale.   
Nettoverdien utgjør totalentreprenørens kostpris 
(hensyntatt rabatter), og tillagt 15 % knyttet til 
blant annet påløpte kostnader, risiko og 
fortjeneste. Det understrekes at dette beløpet kan 
være betydelig lavere enn veiledende butikkpris.  
Det kan ikke regnes med at totalentreprenøren vil 
påta seg å montere eventuelle leveranser som 
kjøper bestiller på egen hånd før overtagelse. 
Dersom kjøper trekker ut leveranser som er 
nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse, som 
for eksempel hele kjøkkenet, må selger etablere en 
minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers 
regning. 
 
ØVRIGE OPPLYSNINGER 
 
Generelle forbehold knyttet til utførelsen av 
prosjektet 
 
Prosjektet er per i dag ikke detaljprosjektert. Alle 
opplysninger om hytta er derfor gitt med forbehold 
om rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering 
av prosjektet og hytta, herunder som følge av 
pålegg fra myndighetene eller tiltak for å 
tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Generelt står 
entreprenør fritt til å velge løsninger i den grad det 
ikke forringer standarden på prosjektet. 
 
Entreprenør har derfor rett til, uten at kjøperen 
kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i 
oppgitte spesifikasjoner, produkter og beskrivelser 

som anses hensiktsmessige og/eller nødvendige, og 
som ikke forringer prosjektets eller hyttas kvalitet 
og funksjon i vesentlig grad.  
 
Selger forbeholder seg også retten til å bestemme 
endelig utforming av utomhusarealer og 
materialvalg i og på bygningene.  
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er 
bindende for hyttas detaljutforming og farger. 
Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes 
dersom entreprenør anser det nødvendig eller 
ønskelig, men endringene skal ikke ha innvirkning 
på forutsatt standard. 3 D-tegninger og 
illustrasjoner i prospektet og tegningsmateriale er 
av illustrativ karakter, som for eksempel møblering, 
fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på 
fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, 
blomsterkasser, beplantning etc. Utstyr/standard 
som leveres fremgår av leveransebeskrivelse. På de 
enkelte hytte- og møbleringsplanene er det vist 
forslag til plassering av møbler, utstyr og 
hvitevarer. Det samme gjelder 
garderobeinnredning i entreen og på soverom, 
vaskemaskin på vaskerom, oppvaskmaskin på 
kjøkken og stiplete løsninger, bl.a. på 
baderommene. Forslagene er kun illustrativ 
karakter.  
 
Arealer på hytta er angitt så nøyaktig som mulig. 
Selger tar imidlertid forbehold om mindre 
avvik/endringer blant annet som følge av at hytta 
per i dag ikke er detaljprosjektert.  
 
 
 
 


