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ÅNEGGAGRENDA OG NERSKOGEN



NERSKOGEN 
720 meter over havet, midt mellom Oppdal og Rennebu, der 
finner du Nerskogen. Nederst i dalen ligger Granasjøen, Ånegga 
er dalsiden i nordvest, og Leverdalen ligger i øst.

Den sørsamiske reindrifta i Trollheimen sijte har lang historie i 
området, og drives i dag av fem sijteandeler med base i 
Nerskogen. De første fastboende var oppdalingene Halvar og 
Elen Engelsjord og deres tre barn Anna, Klara og Martinus, som 
bosatte seg på Nerskogen i 1927.

Nerskogen er en perfekt helårsdestinasjon. Hver årstid har sin 
sjarm og sommeren er like attraktiv som vinteren. Kun fantasien 
setter grenser for hva du kan finne på. Nyt utsikten mot 
fjellheimen og setergrenda i Leverdalen, eller legg turen noen få 
meter fra hytta og finn oppkjørte skispor. Fra beliggenheten ved 
foten av Trollheimen kan du utforske landskapet og naturen til 
fots eller med ski på bena.

Avstander:
• Oslo: 450 km 
• Trondheim: 107 km  
• Berkåk: 25 km 
• Oppdal: 36 km 

Berkåk og Oppdal har buss- og togforbindelse. 



Åneggagrenda 
Stadig flere ønsker å redusere det økologiske fotavtrykket sitt og leve mer 
miljøvennlig. En enkel og lett tilgjengelig mulighet er å dele på utstyr vi sjelden 
bruker. I Åneggagrenda på Nerskogen står arealeffektivitet, deling og 
fellestjenester helt sentralt. Når hytta er på plass trenger du ikke kjøpe mer. Du 
har tilgang til badstue, ekstra gjesterom og fellesområder rett utenfor døra. Og i 
fellesskapet kan dere velge å ha felles verktøy og utstyr etter behov.

I denne hyttegrenda kan du være for deg selv eller sammen med andre. Du kan 
oppsøke alenetid eller fellesskap som du lyster. Arealeffektive og kompakte hytter 
med alt det nødvendige inkludert, gjør at du kan bruke tid på å finne roen og få 
lave skuldre, men samtidig ha varierte fellestjenester tilgjengelig rett utenfor døra.

Åneggagrenda består av åtte arealeffektive hytter på 38 kvm i tusleavstand til 
felleshuset på 77 kvm og den felles utstyrsboden på 38 kvm. Du får en hytte med 
sterk nærhet til naturen, og som er bygget slik at den gir en flytfølelse mellom 
inne og ute. Hyttene bygges med tre i både bærekonstruksjoner, utvendig og 
innvendig kledning, med lokale og miljøvennlige materialer.

I Åneggagrenda finnes det felles verksted og felles parkering. De som har grønne 
fingre dyrker mat sammen i et felles drivhus, og naturen omkring er en boltreplass 
for barn. For å minimere behovet for at alle eier hver sine verktøy og sportsutstyr, 
finnes det en felles sykkel- og utstyrsbod. Og kommer du med toget, kan du 
bestille skyss fra stasjonen til døra.



PLAN OG TEGNINGER
Hytter, fellesbod og felleshus





BELIGGENHET
SITUASJONSPLAN

BEVARING AV VEGETASJON
Hy0ene plasseres og :lpasses 
terrenget. Eksisterende vegetasjon 
bevares. Enkel infrastruktur, gangs:er. 
Hy0ene bygges på peler for å e0erlate 
seg et minimalt fotavtrykk i landskapet.
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MATERIALVALG
Trebaserte, kortreiste og 
vedlikeholdsfrie materialer så langt det 
lar seg gjøre. 

HYTTER 
Små kompakte enheter. Mindre hytter 
gir mindre materialbruk, og dermed 
lavere klimagassutslipp per person. 

FELLES PARKERING 
Lading for el-biler. 

FELLES VERKSTED 
Ski- og sykkelverksted, utstyrspool, 
felles teknisk rom og avfallssortering.

FELLESHUS
Dusjer, sauna, vaskerom, gjesterom 
(UU), kontorareal, felles kjøkken, 
spiserom og stue, badestamp

AKTIVITETER  
Området innbyr til naturbasert, 
kortreise aktivitet sommer og vinter –
for store og små. 

LOKAL DYRKING I FELLESKAP 
Oppgraderingsmulighet til felles drivhus 
knyttet til fellesbod. Felles dyrking, 
felles kompostering. 
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Nærhet til naturen 

Flyt mellom inne og ute. 

Funksjonelt interiør

Arealet er planlagt for 

integrerte møbler, kjøkken, 

sovealkover og smarte 

løsninger. 

HYTTA
38 m2 effektivt areal der naturen hentes inn 

Hytta 

Inneholder  gang, bad, 

kjøkken/stue, 1 soverom, 

sovealkove, hems med 

soveplasser

Kjøkken/stue

BadSov
Gang

Tverrsnitt 

Hems

Åpent stue/kjøkken

Sitte

gruppe

/sove-

mulighet



Felleshus
Fellesbod
Parkeringsplass



FELLESHUS
78 m2 med a)rak,ve fellesfunksjoner
Universell u7orming

Gjesterom

Sauna

Felles stue og kjøkken 

Badestamp og terrasse 

Toale7  og dusjer

Vaskerom

Fellesskap, både ute og 
inne. For store og små.

I Åneggagrenda er det 
lagt @l re7e for sosiale 
fellesskap, nær din egen 
private hy7e. 





ILLUSTRASJONSBILDER
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Lokal dyrking i felleskap
Oppgraderingsmulighet til felles 
drivhus knyttet til fellesbod. Felles 
dyrking, felles kompostering 

W

 

 
 

 
 

T

Verksted

Boder

Fellesbod/verksted 
Boder/utstyrspool/verksted 
Sykkel/ski/mm 

Gjesterom
Universelt uBormet gjesterom 
Cl felles bruk. 

Felles sanitærrom 
Dusjer, vaskerom, HC toaleH  

Fellesrom 
Møterom, 
selskap, 
»hjemmekont
or» 
– coworking, 
felles stue 

Klyngende fellesskap
«Grønn hytteklynge» fokuserer på miljøvennlige hytter som fremmer sosialt samvær. 8 hytter ligger i klynge, der et felleshus 
blir bindeleddet. I felleshus og fellesbod har vi deling av fellesfunksjoner som verksted, kontorareal, felles kjøkken/stue som 
bidrar til å skape uformelle møter mellom beboere. Huset tilbyr også tilgang på toalett, dusj, badstue, badestamp og et 
universelt utformet gjesterom.

Sauna og badestamp 
Utendørs badestamp med 
utsikt mot Granasjøen og 
fjellene 
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Lokal dyrking i felleskap
Oppgraderingsmulighet 6l felles 
drivhus kny8et 6l fellesbod. Felles 
dyrking, felles kompostering 
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Verksted

Boder

Fellesbod/verksted 
Boder/utstyrspool/verksted 
Sykkel/ski/mm 

Gjesterom
Universelt uDormet gjesterom 
6l felles bruk. 

Felles sanitærrom 
Dusjer, vaskerom, HC toale8  

Fellesrom 
Møterom, 
selskap, 
»hjemmekont
or» 
– coworking, 
felles stue 

Klyngende fellesskap
«Grønn hy8eklynge» fokuserer på miljøvennlige hy8er som fremmer sosialt samvær. 8 hy8er ligger i klynge, der et felleshus 
blir bindeleddet. I felleshus og fellesbod har vi deling av fellesfunksjoner som verksted, kontorareal, felles kjøkken/stue som 
bidrar 6l å skape uformelle møter mellom beboere. Huset 6lbyr også 6lgang på toale8, dusj, badstue, badestamp og et 
universelt uDormet gjesterom.

Sauna og badestamp 
Utendørs badestamp med 
utsikt mot Granasjøen og 
Tellene 

HC 
WC

DusjDusj
Vaske-
rom

Bad 
(UU)

Gjesterom 
(UU)

Sauna



MILJØKONSEPT  
Strategier – tiltak - klimagass og effekt



Grønn fjellhageby

Grønn Fjellhageby er en hy0eutbyggingsstrategi som tar utgangspunkt i hele 

spekteret av tema og :ltak som er nødvendig for en bærekra=ig områdeutvikling 

for hy0er.

Fri:dsøkonomien omhandler i stor grad arealbruk og :lre0elegging, og som på alle 

andre områder gjør "Det grønne ski=et" seg sterkt gjeldende. Alle ressurser må 

framover utny0es med bærekra= som forutsetning. Nasjonalparken Næringshage 

har ta0 ini:a:v :l et kompetanselø= for fri:dsnæring, der fokus er å utvikle og 

spisse sin kompetanse som et nasjonalt kompetansemiljø på bærekra=ig fri:d.

Et prosjekt i de0e kompetanselø=et er hy0eutbyggingsstrategien Grønn 

Fjellhageby, som tar utgangspunkt i hele spektret av tema og :ltak som er 

nødvendig for en bærekra=ig områdeutvikling for hy0er.

Nasjonalparken Næringshage engasjerte for noen år siden arkitektkontoret Pir II, 

og i samarbeid ble det gjennomført to workshoper med bred deltakelse fra 

lokalsamfunn, næringsliv, offentlig forvaltning og poli:kere i Oppdal og Rennebu 

kommuner. Tema HYTTA i bred forstand ble diskutert, og det ble lu=et tanker om 

og holdninger :l HYTTA, se0 i sammenheng med naturen rundt oss, steds:lpasning 

og iden:tet, kulturlandskap og kretsløp, transport, energi-, ressurs- og 

materialbruk.

Prosjektet har også se0 på tema som miljøprofil og sosial verdiskaping, og 

samspillet mellom hy0eeier og lokalsamfunn. I prosessen har Pir II brukt prinsipper 

fra BREEAM Communi:es, et verktøy for å systema:sere arbeidet med sosial, 

miljømessig og økonomisk bærekra= i planprosesser.

- Bygg og arkitektur

- Arealbruk og økologi

- Mobilitet og transport

- Infrastruktur - veg, vann, strøm - Energi og ressursbruk

- Felleskap og organisering

Diagrammet :l høyre viser de mest sentrale prinsippene i Grønn Fjellhageby.

Grønn 

hy(eutbyggings-

strategi 

BYGG 

ARKITEKTUR

FELLESSKAP

ORGANISERING

AREALBRUK

ØKOLOGI

ENERGI 

RESSURSBRUK

MOBILITET 

TRANSPORT

INFRASTRUKTUR

VEI, VANN, STRØM

Variert hy(eElbud. 

Størrelse,

standard, 

plassering, 

eierstruktur

Gjenbruk 

eksisterende

bygg  

Lokale 

næringsakEviteter

Koordinering, 

deling, sykkel- og 

bilutleie, 

matlevering, 

guiding mm. Deling/

utstyrspool

Dugnad/samarbeid

Lokalbefolkning og 

hytteeiere 

Lokale 

materialer, 

byggeskikk

Håndverkstradisjon 

Beskytte 

habitater 

AkEvt landbruk 

skogbruk

Tilpasning landskap/

terreng

Tøffelavstand El 

Tjenester 

Lokale kortreiste 

materialer, 

innovaEve 

byggemetoder 

Energieffektive 

bygg

Nedprioritere bil

sørge for bilfrie 

områder

Avlasting 

kommunalnett. 

Lokal håndtering 

av avfall/overvann. 

Bygge rundt 

eksisterende 

infrastruktur. 

Energiproduksjon.

AlternaEve 

transportmidler.

Variert standard 



Grønn Fri(d som en løsning for frem(den

Eierne bak Grønn Fri(d har lang farts(d i hy8ebransjen, men har sam(dig blikk for de nødvendige endringer som kreves. Som en del av løsningen for frem(den, har 

vi utviklet et hy8eprosjekt e8er prinsippene som ligger i en grønn hy8eutbyggingsstrategi. 

Grønn Fri(d fokuserer på miljøvennlige hy8er som fremmer sosialt samvær, og har utviklet et konsept bestående av totalt 8 hy8er og felleshus. Konseptet er utviklet 

i te8 samarbeid med flere fagmiljøer ved NTNU. 

Ved å gå gjennom og gjøre endringer i en rekke kategorier som vanligvis fører (l nega(v miljøpåvirkning, har Grønn Fri(d laget et konsept der å8e hy8er gir like lite 

avtrykk i naturen som det én vanlig bygget hy8e gjør. Basert på tema i Grønn Fjellhageby, har vi valgt noen (ltak som er relevante for prosjekt og lokal utvikling. 

• Deling og fellesfunksjoner 

• Tilgang (l naturopplevelser 

• Arealbruk og økologi

• Transport fra og (l hy8e

• Miljøbevisst materialbruk

• Infrastruktur - veg, vann, strøm 

Vi beny8er lokale aktører og mest mulige lokale materialer som bidrar (l å fremme lokal verdiskaping. 

Mindre hy8er gir mindre materialbruk, og dermed mindre klimagassutslipp 

Grønn Fri(d AS har som ambisjon å være i forkant og bli en ledende aktør innen bærekraPig hy8eutvikling. De8e gjør vi gjennom grundighet og troverdighet på 

bærekraP, kombinert med løsninger som treffer markedets krav (l arkitektur og komfort. Nå er første prosjekt Åneggagrenda med å8e Sellhy8er klart (l bygging på 

Nerskogen i Rennebu. Vi planlegger også sjøhy8er på Stokkøya i ÅSord.



Deling fellesfunksjoner Tilgang til naturopplevelser Arealbruk og økologi Transport 7l og fra hy:e Miljøbevisst materialbruk 

Klimagassbesparelse kny:et 7l 
flere brukere av 
fellesfunksjoner. Design av 
hy:eklynge: forteAng med 
kvalitet = minimums løsning i 
egen enhet kompenseres med 
deling.
Små kompakte enheter, flere 
brukergrupper.
Referanse: alle funksjoner 
inkludert i egen hy:e
Grønn Fri7d: 7lgang 7l ekstra 
tjenester/ kvalitet, som fører 7l 
endringer i
delingsvaner/ livss7l

Flere har 7lgang 7l hy:ene, 
sosial aspekt med at flere i 
samfunnet får 7lgang 7l 
naturopplevelser gjennom 
leiemodell. Utslipp fra 
utbygging fordelt på 
overnaAngsdøgn blir betydelig 
mindre.

Fotavtrykk/ mindre veier og 
annen infrastruktur/ mer 
naturområder, redusert 
bearbeidet terreng per hy:e 
i feltet (omfang inngrep) 
Hy:ene fundamenteres på 
stålpillarer. Ingen bruk av 
betong. Fundamentsystemet 
krever ingen gravearbeider, og 
ivaretar naturtomten på best 
mulig måte.

Det legges opp 7l mulige felles 
transportløsninger. F eks 
hen7ng fra tog på bestemte 
7dspunkter. 
Gir redusert utslipp fra privat 
bilbruk. 

Materialkonseptet tar bevisste valg for 
å redusere klimafotavtrykket
i alle faser fra design og material-
produksjon, 7l transport og 
byggeprosess. 
De sentrale 7ltakene er å redusere 
ressursbruket ved å bygge mindre 
enheter, bruke miljøvennlige og 
naturbaserte materialer og ersta:e 
materialer med stor klimabelastning 
som betong, velge lokale produsenter 
og lokale råvarer for å redusere behov 
for transport og stø:e lokale 
næringer. Elementer pre-produseres, 
og det legges opp 7l minst mulig 
maskinbruk.

FAKTA Gjennomsni:lig bruksareal 
norske hy:er i 2019: 96,2 
m2 nasjonalt. *
Grønn Fri7d: enhet ca. 38 
m2 + 115 m2 
fellesfunksjoner

Gjennomsni: antall 
bruksdøgn er 57 dager pr. 
år *
Grønn Fri7d har som mål: 
min 150 bruksdøgn

En typisk arealutny:else 
for hy:eområder i 
regionen 7lsvarer 30 % BYA 
(Bebygd areal)
Grønn Fri7d: BYA% i 
hy:efeltet – 10 % fra 
planbeskrivelsen for F6. 

Utslipp bilreise f eks 
Trondheim  - Berkåk 84 km
Bensinbil * 96 g/pers/ km
Tog **16 g/pers/km 

Det finnes ikke et godt grunn-
lag for klimagassutslipp fra en 
gjennomsni:lig nybygget hy:e i Norge, 
men med bakgrunn i data 7lgjengelig 
om andre bygningstypologier, er det 
mulig å gå ned 30-50% i 
klimagassutslipp sammenlignet med et 
referansebygg med bevisst materialvalg. 

FRA 

TIL 

Størrelse på hytter

*Kilde, SSB, 06952: Byggeareal. 
Fri7dsbygninger (K) 1983-2019. 

Bruksdøgn 

*Kilde, Hy:eundersøkelsen i 
Oppdal, NNH 2015, 7lsvarende 
51,4 dager i Rennebu (NNH, 2016)

% BYA

*Kilde, Reguleringsplaner fra 
Oppdal/Rennebu. . 

Utslipp reise 

*Kilde: SSB, 2016. www.ssb.no/transport-
og-reiseliv/ar7kler-og-
publikasjoner/mindre-utslipp-per--kjorte-
kilometer
**Kilde: Vestlandsforskning 2020

Utslipp materialvalg 

*Kilde, Futurebuilt, rapport om 
pilotprosjektene 

http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/mindre-utslipp-per--kjorte-kilometer


FARGER OG MATERIALER 



FARGEVALG

Fargevalget gjenspeiler naturens farger på tomta  



Nerskogens
natur innbyr
/l ak/vitet 
hele året 
for store og små.  



PRIS OG LEVERINGSBESKRIVELSE



Pris og be*ngelser

Pris per enhet kr 2.370.000 NOK 

Hyttene og konseptet har følgende oppgraderingsmuligheter: 

• Oppgraderingsmulighet til skifer på bad og i gang mot tillegg i pris, etter nærmere avtale. 

• Drivhus kan settes opp i tilknytning til felles bod mot tillegg i pris, etter nærmere avtale.

• Priser er inkludert mva, i henhold til leveringsbeskrivelse. 

• Eiendommen får eget gårds- og bruksnummer, og hver hytte får et seksjonsnummer. 

• Hver sameier har like andeler i hele eiendommen, og eksklusiv råderett over sin eierseksjon med tilhørende uteareal. 

• Tomt utenfor egen seksjon, samt all øvrig bebyggelse er fellesområder. Se nærmere beskrivelse neste side. 

• Hver seksjon blir medlem i Ånegga vannverk og Ånegga veilag (helårsvei). Priser for 2020 er henholdsvis kr 1000 (hvorav kr 500,- går til 

Nerskogen Løypeforening),- og kr 5.500,- per enhet, som også dekker felleshuset.



Felleseie og organisering

• Tomt og all øvrig bebyggelse er fellesområder. Felleshus innehold bad, badstue, dusjer, HC toale=, kjøkken, oppholdsrom og gjesterom (universell uAorming). 
Terrasse med badestamp. 

• Fellesbod inneholder 8 separate boder og et større felles rom Dl verksted, sykkel- og utstyrsbod. 

• Parkeringsplass for 8 bruksenheter inkludert gjesteparkeringsplasser ligger på fellesområdet. Parkeringsplassen har 4 ladesDkk for el-bil. Det vil bli Dlre=elagt for 
besDlling av felles henDng/levering fra kollekDve transportmidler.

• Alle eiere er medlemmer i et sameie, og driK og kostnader for fellesområder reguleres gjennom vedtekter i sameiet, der årsmøtet er øverste myndighet.

• Styret skal sørge for driK og vedlikehold av eiendommen, og felleskostnader og oppgaver kny=et Dl de=e fastse=es av årsmøtet eller styret. Hver seksjon blir 
medlem i Ånegga vannverk og Ånegga veilag (helårsvei). Priser for 2020 er henholdsvis kr 1000,- (hvorav 500,- går Dl Nerskogen Løypeforening) og kr 5.500,- per 
enhet, som også dekker felleshuset. 

Inntekt og økt antall bruksdøgn gjennom utleiemodell 

• For å sikre at hy=a står minst mulig tom, og for å sikre raskere nedbetaling av din investering, har vi laget en modell for utleie når du ikke selv bruker hy=a. Booking 
og markedsføring, renhold og driK av utleie håndteres av Bygdesenteret AS i Rennebu, og inntektene fordeles e=er en forhåndsbestemt brøk mellom eier og utleier. 
Nærmere beskrivelse av konseptet fås fra Grønn FriDd.  

Deling og fellesskap



Leveringsbeskrivelse 
• Hy/ene fundamenteres på stålpillarer. Ingen bruk av betong. Fundamentsystemet krever ingen gravearbeider, og ivaretar naturtomten på 

best mulig måte.

• Utvendig kledning i trepanel, 3 forhåndsbestemte farger  

• Tretak, 3 forhåndsbestemte farger 

• Isolasjon i gulv, vegger og tak med NaCvo trefiberisolasjon. Isolasjonen er i all hovedsak basert på naturlige trefiber. Granflisen som brukes i 
produksjonen kommer fra miljøserCfisert skog i Innlandet.

• Furu heltregulv i naturkvalitet, ubehandlet. 

• Innvendig kledning og himlinger med furu gla/panel, ubehandlet.

• Vinduer og dører er ferdig behandlet og leveres fra godkjente norske leverandører.

• Kjøkkeninnredninger med komple/e hvitevarer leveres ferdig montert. (Leverandør ikke helt avklart)

• Utvendige plaLnger ved inngang og terrasse i impregnerte materialer.

• Baderom er komple/ innredet med vegghengt toale/, enkel baderomsinnredning, samt dusjvegger 90x90. 
Veggkledning med vannfaste baderomsplater. Gulvbelegg med varmekabel på baderom. Begge sistnevnte i miljøvennlige materialer.

• Opsjon mot Cllegg i pris: Skifer i gang og på bad.

• Infrastruktur: Åneggagrenda blir Clkoblet Ånegga vannverk og Ånegga veilag. Grenda blir Clkoblet strømne/et, men alle hy/er er klargjort 
for solcelleanlegg. Felles opparbeidet parkeringsplass med 4 u/ak for lading av el-bil.

• Hy/ene og felleshusene produseres i elementer, og bygningene te/es i løpet av en dag eller to.

• Det Clstrebes å ta vare på naturterrenget på tomta i størst mulig grad.



BESTILLING og KONTAKTINFORMASJON
Vi har nå åpnet for salg av hyBer i Åneggagrenda.  

HyBene er nummerert fra 1-8, og valg av hyBe følger «først-
Ol-mølla prinsippet». 

Ta gjerne kontakt for befaring på området: 

Trond Narve Stavne: 915 73 627 - trond.stavne@wemail.no

BesOlling, reservasjoner og spørsmål, kontakt:

Ivar Langklopp 906 53 315 - ivar@langklopp.no
Jan Perry Lund 951 25 954 - janp@lundhyJa.no

Åneggagrenda er et pilotprosjekt. Med bakgrunn i den kunnskap og de forutsetninger vi 
besi7er per i dag, forsøker vi å ;lre7elegge for en best mulig bærekra>ig hy7egrend 
gjennom god arealbruk og minimalisert naturinngrep, miljøvennlige materialer, 
delingsmodeller og lokal verdiskaping. 

Vi håper med de7e prosjektet å peke retning for frem;dens hy7ebygging, og at de7e 
pilotprosjektet kan gi økt kunnskap som kan ha overføringsverdi ;l andre steder og 
prosjekter. 

Grønn Fri;d as tar forbehold om feil i prospektet.


