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«Rypa» er en hytteserie fra Nissedalshytta som består av 
fem modeller: Strandrypa, Lirypa, Heirypa, Skogsrypa og 
Fjellrypa.

Dette er funksjonelle hytter med svært god 
plassutnyttelse.  Felles for «Rypa» er at de har fått sitt 
særpreg med de mange og store vinduene som går 
helt ned til gulvet, noe som gir hytta et lyst og moderne 
uttrykk. Vinduene sørger for at hele hjørnet i stua åpner 
seg mot utsikten og trekker naturen og omgivelsene inn 
i hytta. Alle modellene kan speilvendes. I tillegg er det 
mulig til å speilvende halve hytta hvis dette er ønskelig. 

Hytteserien har to ulike fasadeutrykk gjennom modellene 
«Tradisjon» og «Moderne». Ved kun å forandre vinduene, 
får hytta et helt annet uttrykk. «Tradisjon» har oppdelte 
vindusflater, mens «Moderne» har mer åpne vindusflater. 
På bildene i denne presentasjonen har vi i tillegg 
forblendet en del av hytteveggen på noen av modellene 
med stein. Dette skaper en fin kontrast til glassflatene. 

Hyttene leveres med stålpipe, noe som gir en god løsning 
både når det gjelder plassutnyttelse og varmeeffekt.

«Rypa» er en hytte som kan utvides etter hvert som 
familien blir større. Ved å utvide inngangspartiet, er det 
lett å få ei større hytte med flere sengeplasser. En slik 
utvidelse vil samtidig gi hytta lune uteplasser.  For å vise 
dette, har vi laget tre alternativer. 

Lirypa, Skogsrypa, Heirypa og Fjellrypa kan i tillegg 
leveres med uinnredet loftsetasje. På denne måten kan 
loftsetasjen innredes senere ved behov, med soverom, 
bad, loftstue og lagringsplass når familien trenger dette.  
Arealet på hyttene er oppgitt i BYA (bebygd areal), BRA 
(bruks-areal) og OBRA (overbygd bruksareal).

Siden hyttene våre er under stadig utvikling tas det forbehold 
om feil og mangler ved innholdet i denne brosjyren.
Produktfakta kan endre seg fortløpende, og derfor må all 
informasjon i denne brosjyren oppfattes som veiledende.

Strandrypa - tradisjon  / alternativ 2

Heirypa - moderne  / alternativ 1

Fjellrypa - tradisjon  / alternativ 3



Strandrypa er den minste hytta i serien «Rypa», men 
hytta overrasker med en utrolig god plassutnyttelse. 
Strandrypa er en praktisk hytte med veldig god standard. 

Stue og kjøkken ligger i den ene enden av hytta. 
Denne delen har åpen himling, noe som gir en luftig 
og god romfølelse. Hytta inneholder stue med åpen 
kjøkkenløsning og med utgang til delvis overbygget 
terrasse, to gode soverom, gang og bad. 

Over soverommene har Strandrypa en flott sovehems med 
fire sengeplasser og ståhøyde langs midten. I tillegg har 
Strandrypa en utvendig bod i tilknytning til  det overbygde 
inngangspartiet. 

Strandrypa er en hytte for dem som ønsker seg en grei, 
praktisk og kompakt hytte, med det man trenger. 

AREALBEREGNING STRANDRYPA

ALTERNATIV 1 2 3

BYA m2 75,20 82,40 89,60

BRA 1. ETG m2 57,60 66,20 72,80

BRA LOFTSETG

SUM

OBRA m2 5,80 4,10 4,10

TOTALT m2 63,40 70,30 76,90

Antall soverom: 2 3 3 (4)

Soveplasser på hems: 4 4 4

Største lengde: 10,8 10,8 10,8

Største bredde: 7,8 9,3 10,8

Strandrypa

1. etasje Hems



Lirypa er en av de mindre hyttene i serien «Rypa», men 
arealet er utrolig godt utnyttet.

I første etasje er det stue med åpen kjøkkenløsning, to 
soverom, bad, gang og utvendig bod i tilknytning til det 
overbygde inngangspartiet. Trappen opp til loftsetasjen 
er bak en vegg i stuen. 

Plassen under den tette trappen er benyttet som kott. 
Loftsetasjen kan innredes med et stort soverom og 
loftstue, eventuelt to store soverom. På våre tegninger 
har vi valgt å innrede med et soverom og en stor loftstue. 

Lirypa er en perfekt hytte hvor familien kan nyte sin fritid. 

Lirypa

1. etasje Loftsetasje

AREALBEREGNING LIRYPA

ALTERNATIV 1 2 3

BYA m2 67,70 74,90 82,10

BRA 1. ETG m2 57,30 65,90 72,50

BRA LOFTSETG m2 26,70 26,70 26,70

SUM m2 84,00 92,60 99,20

OBRA m2 2,00 2,00 2,00

TOTALT m2 86,00 94,60 101,20

Antall soverom: 3 (4) 4 (5) 5 (6)

Største lengde: 9,6 9,6 9,6

Største bredde: 7,8 9,3 10,8



Heirypa er ikke så stor i areal, men er svært godt utnyttet 
og har en stor loftsetasje. 

I første etasje er det en stor og lys stue med åpen 
kjøkkenløsning, to soverom, bad, gang og utvendig bod 
i tilknytning til det overbygde inngangspartiet. Det er i 
hovedsak benyttet takstoler på hytta, noe som gjør det 
lett å tilpasse planløsning etter eget ønske. Takstolene gir 
hytta en romslig loftsetasje. Trappen opp til loftsetasjen 
ligger plassert bak en vegg i stuen. 

Plassen under trappen er benyttet til et praktisk kott. 
Loftsetasjen kan innredes med bad, loftstue og et stort 
soverom, eventuelt to store soverom, mulighetene er 
mange.

På våre tegninger har vi valgt å innrede med soverom, 
loftstue, gang og et lite bad med servant og toalett. 

Heirypa er en flott hytte som vi tror vil dekke de fleste 
familiers behov.

Heirypa

1. etasje Loftsetasje

AREALBEREGNING HEIRYPA

ALTERNATIV 1 2 3

BYA m2 74,70 81,90 89,10

BRA 1. ETG m2 64,10 72,70 79,30

BRA LOFTSETG m2 30,10 30,10 30,10

SUM m2 94,20 102,80 109,40

OBRA m2 2,00 2,00 2,00

TOTALT m2 97,20 104,80 111,40

Antall soverom: 3 (4) 4 (5) 5 (6)

Største lengde: 9,0 9,0 9,0

Største bredde: 9,0 10,5 12,0



Skogsrypa er den nest største hytta i serien «Rypa». 
Skogsrypa er en kompakt hytte med en stor og romslig 
loftsetasje. 

Arealet er effektivt utnyttet. Hytta inneholder stor stue 
med åpen kjøkkenløsning og med utgang til delvis 
overbygget terrasse, to soverom med god størrelse, bad, 
gang, innvendig bod, samt utvendig bod i tilknytning til 
overbygd inngangsparti. På illustrasjonstegningen er det 
kun tegnet inn en liten terrasse. Denne kan utvides slik 
det passer, i forhold til terreng og utsikt.

Det er i hovedsak benyttet takstoler på hytta, noe som 
gjør det lett å tilpasse planløsning etter eget ønske.
Takstolene gir hytta en romslig loftsetasje. Trappen opp til 
loftsetasjen ligger plassert bak en vegg i stuen og under 
den tette trappen er det et praktisk kott. Loftsetasjen kan 
innredes med bad, et stort soverom og loftstue, eventuelt 
to store soverom. På våre tegninger har vi valgt å innrede 
med soverom, loftstue, gang og et lite bad med servant og 
toalett.
 
Skogsrypa er en perfekt hytte for en aktiv familie.

Skogsrypa

1. etasje Loftsetasje

AREALBEREGNING SKOGSRYPA

ALTERNATIV 1   2 3

BYA m2 95,00 102,20 109,40

BRA 1. ETG m2 75,00 83,60 90,20

BRA LOFTSETG m2 35,40 35,40 35,40

SUM m2 110,40 119,00 125,60

OBRA m2 6,60 5,00 5,00

TOTALT m2 117,00 124,00 130,00

Antall soverom: 3 (4) 4 (5) 5 (6)

Største lengde: 11,7 11,7 11,7

Største bredde: 9,0 10,5 12,0



Fjellrypa er den største hytta i serien «Rypa». Fjellrypa er 
en romslig hytte, med fokus på en åpen planløsning og 
god romfølelse. 

Hytta inneholder stor stue med åpen kjøkkenløsning. Fra 
stuedelen er det utgang til delvis overbygget terrasse og 
fra kjøkkendelen er det utgang til en overbygget terrasse. 
I tillegg er det to store soverom, bad, gang og innvendig 
bod. Det ene soverommet har direkte utgang til terrassen 
i front. I tilknytning til overbygd inngangsparti er det dør 
inn til utvendig bod. 

Takstolene som er benyttet på hytta gjør det lett å tilpasse 
planløsninger etter eget ønske, og gir hytta en meget 
arealeffektiv loftsetasje. Trappen opp til loftsetasjen ligger 
plassert bak en vegg i stuen. Under den tette trappen er 
det et praktisk kott. Loftsetasjen kan innredes med bad, 
et stort soverom og loftstue, eventuelt to store soverom.

På våre tegninger har vi valgt å innrede med soverom, 
loftstue, gang og et lite bad med servant og toalett. 

Fjellrypa er en perfekt hytte for familie og venner. 

Fjellrypa

1. etasje Loftsetasje

AREALBEREGNING FJELLRYPA

ALTERNATIV 1 2 3

BYA m2 112,20 119,40 126,60

BRA 1. ETG m2 83,50 92,10 98,70

BRA LOFTSETG m2 43,40 43,40 43,40

SUM m2 126,90 135,50 142,10

OBRA m2 11,30 9,70 9,70

TOTALT m2 138,20 145,20 151,80

Antall soverom: 3 (4) 4 (5) 5 (6)

Største lengde: 14,0 14,0 14,0

Største bredde: 9,0 10,5 12,0



Hytta, et sted der vi kan være sammen med familie og 
gode venner. Et sted vi kan kjenne at roen senker seg, et 
sted vi kan nyte deilige sommerdager, men også kalde 
vinternetter med glitrende snøkrystaller under en magisk 
stjernehimmel. La oss sammen realisere din hyttedrøm.

Dersom hyttene i denne brosjyren ikke passer dine 
ønsker eller behov, kan vi gjerne gjøre justeringer på våre 
standardtegninger. Vi kan også bistå med arkitekthjelp 
og prosjektering hvis du har spesielle ønsker ved valg av 
hytte.

Vi ordner med alt av søknader og papirer, og setter 
vår ære i å kunne tilby god oppfølging gjennom hele 
byggeprosessen. Hytta kan leveres ferdig oppsatt utvendig 
som tett bygg, eller helt klar til bruk med nøkkelen i døra. 

Velg den leveranseformen som passer best for deg, 
alt etter hvor snekkerkyndig du er. Så fort vi er blitt 
enige om leveransen skriver vi kontrakt, og setter i 
gang byggemeldingsprosessen. Når søknaden om 
byggetillatelse er godkjent i kommunen, tar vi en siste 
gjennomgang av leveransen og kontrakten, og avtaler 
tidspunkt for overlevering av hytta. 

Etter dette bygges hytta i henhold til avtale. Vi legger vekt 
på å bruke lokal og stabil arbeidskraft i alle ledd. Når alle 
arbeider er ferdigstilt og vi har fått innhentet alt av papirer 
og dokumentasjon fra de forskjellige firmaene som har 
vært involvert i arbeidet med hytta, søker vi kommunene 
om ferdigattest. Så fort vi mottar ferdigattest kan hyttelivet 
begynne, og hyttedrømmen er endelig blitt en realitet. 

Velkommen til en uforpliktende hytteprat!

Hytteserien «Rypa» er bindingsverkshytter med solid 
konstruksjon, og hvor det stilles strenge krav til 
materialer og utførelse. 

Tømrer/Murerarbeid i henhold til TEK 10 normen
Støpt plate og fundamenter
Råbygg og isolering 
Innredning, paneling og listing 
Parkett på gulv i stue/kjøkken og soverom 
Furugulv i loftsetasje 
Loftstrapp 
Fliser på gulv i entré, bad 1.etg. (samt eventuell 
innvendig bod) 
Baderoms-plater på vegg i baderom 1.etg. 
Montering av peisovn og stålpipe 
Kjøkkeninnredning  

Taket er dimensjonert for 550 kg snølast og kledd 
med sort shingel. Hyttene vil bli gjort nøkkelferdig og 
innflytningsklare med unntak av overflatebehandling. 
Ferdigmalte hvite vinduer, ytterdører og innerdører. 
Hvitevarer er ikke inkludert. 

 Se eget vedlegg for beskrivelse av standard levering.

Elektroinstallasjon i henhold til NEK 400 normen
Skap med måler
Komplett skjult anlegg 
Varmekabler i rom med fliser, panelovner i resterende rom
Kontaktpunkt TV 
Takpunkt i alle rom

VVS 
Bunnledninger med sluk og oppstikk
Dusjkabinett eller dusjdører
Toalett, servant med skap, speil og lys
Bereder 200 l. tank 
Utekran og opplegg for vaskemaskin
Vannmåler

Tilvalg innvendig
Uinnredet loftsetasje
Endring av rominndeling
Speilvending hel/halv hytte
Overflatebehandling 

Tilvalg utvendig
Overflatebehandling 
Terrasse

Egen hytte - Fra drøm til virkelighet

Beskrivelse av hyttene

Leverandører
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Norsk Steinmiljø AS er en av Norges ledende aktører 
innen import og salg av natursteinprodukter. Vi 

satser bevisst på produkter av meget høy kvalitet og 
følger tett opp våre leverandører. Kompetanse både 

hos våre ansatte og våre salgsrepresentanter er 
viktig for oss, både når det gjelder produktkunnskap 

og bruksområder for de ulike produktene. Norsk 
Steinmiljø AS er kjent for god oppfølging og service 

til forhandlere og sluttbrukere av våre produkter, noe 
vi er meget stolte av og som vektlegges høyt i Norsk 

Steinmiljø AS.

Tarraldsen trappa AS produserer trapper i alle 
størrelser og variasjoner. Alt fra hemse-trapp, 

kombinasjon av glass, stål og tre, og spesialløsninger. 
Vi har trapper til konkurransedyktige priser, fleksible 

løsninger, rask tilbakemelding og levering. Vi har 
over 35 års erfaring i bransjen. Vi har egne montører 

og produserer og monterer alt fra hems, til mer 
avanserte trapper i kombinasjon med stål, glass, tre, 
eller repo trapper, til mer eksklusive design trapper. 
Vi er her for deg, uansett om du er privat kunde eller 

om du skulle være en byggmester.

Gulvet er et bærende element for interiøret
Med stilhåndbok og gulv delt inn i interiørstiler blir 

det lettere å finne parkett som skaper helhet i hytta. 
Riktig valg av gulv kan utgjør forskjellen!

Høy kvalitet, grundighet og service kjennetegner 
BOENs kjerneverdier.  Produktspekteret inneholder 

et stort utvalg av 3-stav, plank, massiv plank og 
mønsterparkett som leveres med ferdig lakkert eller 

naturoljet overflate.

Vi gleder oss til å inspirere deg!
Les mer på www.boen.no

I løpet av 70 år har Bergene Holm AS vokst fra å 
være et lite sagbruk med 10 mann i Kvelde til å bli en 
ledende totalleverandør av trelast til byggevarehandel 

og industrielle kunder i inn- og utland. Selskapets 
8 produksjonsbedrifter er lokalisert på Østlandet og 

Sørlandet og videreforedler daglig tømmer fra norske 
skoger til tradisjonsrike og moderne produkter. Alt 

fra sterkt og holdbart konstruksjonsvirke til elegant, 
profilert listverk. Stadig fler av produktene, både 

eksteriør og interiør, overflatebehandles og i 2013 
åpnet Bergene Holm AS landets mest avanserte 

overflatebehandlingsanlegg for treinteriør i Larvik. 
De siste årene har selskapet lansert spennende 

interiørkolleksjoner med ferdigbehandlede paneler 
og tilhørende beis og listverk.

Behandlet panel
rett på veggen:

 
Osmo hardvoksolje

Malt i ønsket NCS-fargekode
Hvitlasert

Beiset i alle farger
 

Eik og furugulv i fler farger.
 

Lister som matcher gulv eller vegg!

Icopal Takshingel – Kort leggetid – lang levetid
Et solid takbelegg med lang erfaring under norske 
værforhold. Icopal Takshingel er ideell for hus og 

hytter. Icopal as er Norges ledende leverandør 
av produkter til såvel skrå- som flate tak. Våre 

produkter distribueres gjennom byggevarekjedene og 
selges over hele landet. 

Komplette løsninger for tette bygg
icopal.no

NATRE NEVERPAINT!
NYHET! Mindre treverk som er synlig

og utsatt for vær og vind.
 

o   Estetisk flotte vinduer

o   Passer godt til både tradisjonelle- 
      og moderne hjem og hytter.

o   Du slipper å skrape og male vinduet utvendig.

o   Samme glansgrad som på tre- vinduer fra Natre
 

BEHAGELIG OG BEDAGELIG
Det er slettes ikke alle som liker å male vinduer og 

kanskje er du en av dem. Vi har andre ting vi heller vil 
benytte tiden vår på!

Tjæralin tilbyr høykvalitetsprodukter til bevaring 
av utvendig treverk, mur og stål. Tjæralin får du i 

både tradisjonell beis og en dekkende variant, i den 
fargen du måtte ønske. Samtidig kan du være trygg 
på at treverket er tørt og godt bevart med naturens 
egen balsam. Vi leverer også Linea interiørmaling 

som lukter lite, dekker godt og er enkel i bruk. Er du 
ute etter noe helt spesielt, bør du ta en titt på våre 

effektmalinger, som virkelig setter prikken over i’en 
på et ellers ordinært rom.

Hasås høvler og overflatebehandler alt av kledning 
og panel. Hasås har to høvellinjer, der den ene 
høvler kun spesialprofiler etter kundens ønske. 
Hasås har god kapasitet, stor fleksibilitet og har 
få begrensninger når det gjelder produksjon av 

profiler og dimensjoner. Her er i prinsippet alt mulig. 
Kledningen, vindskier, gesimsbord, panel osv. får du 
selvfølgelig malt eller beiset etter eget ønske. Hasås 

bruker kun merkevarene til Jotun i all utvendig 
behandling.  I over 50 år har vi gjort vårt beste for 
at kunder skal bli fornøyde. Hasås er en komplett 

leverandør av trelast og byggevarer.  

Nordpeis skal bidra med inspirerende løsninger som 
skaper nye ideer og trender innen vedfyrt varme. 

Ved å fokusere på design, miljø og brukervennlighet 
ønsker vi å utvikle markedet videre innenfor 

fyringsteknologi. Vår overordnede visjon er å skape 
varme. Norges største leverandør av peiser

Har en betydelig markedsandel innen ovner og 
stålpiper. Er en fullsortiments leverandør av vedfyrt 
varme. Design og kvalitet er en av Nordpeis fremste 

konkurransefordeler. Nordpeis jobber hele tiden med 
å være ledende innen utviklingen av nye peiser og 

vedovner.

Rockwool er totalleverandør av isolasjonsprodukter 
til næringsbygg, private boliger og hytter. En hytte 
som er forskriftsmessig isolert med Rockwool vil 
gjøre inneklimaet og bokomforten bedre, samtidig 

som energiforbruket og kostnadene reduseres. 
I tillegg vil produktenes meget gode brannhemmede 

egenskaper bidra til å øke brannsikkerheten.

Quick-Lager er en totalleverandør av dører, pvc 
og aluminium. Vårt pre er raske leveranser, høy 

kompetanse og stor fleksibilitet.

- Vi skal gi våre kunder en enklere hverdag!

HOVEDLEVERANDØR: BYGGER’N TREUNGEN
www.byggern.no  •   Tlf: 35 04 53 00

Hos Bygger’n Treungen får du gunstige priser på byggevarer og gode råd med på kjøpet. 
Spør oss om råd når du velger materialer og verktøy. Vi forteller gjerne hvordan du bør gå 
fram for å få et best mulig resultat. Skulle du ikke ha tid eller lyst til å gjøre alt selv, kan vi 
også fortelle deg hvem du bør kontakte for å få jobben gjort. 



Nissedalshytta  •  Nisser Bygg AS  •  Fjonevegen 25  •  3855 Treungen

www.nissedalshytta.no  •  post@nissedalshytta.no

Kontaktperson: Hege Homme Aarak  •  M: 901 59 033

Kontaktinfo

Telemark har lenge vært et yndet reisemål for turister, og 
mange har valgt Nissedal som stedet for sitt hytteparadis. 
Her er det fint å være både høst og vinter, vår og sommer, 
med et stabilt innlandsklima med gode snøforhold om 
vinteren og med varmt vær om sommeren.

I Nissedal er det lett å hygge seg for både små og store. 
Her kan man følge stier og fjellveier i praktfull natur 
eller padle en tur på Nisser, som er en av Norges største 
og vakreste innsjøer, finne seg et svaberg eller en hvit 
sandstrand hvor man kan bade og hygge seg. En tur 
langs Nisser på sykkel og en liten tur med Norges minste 
kabelferge over Fjonesundet kan også anbefales. 

De glattskurte fjella rundt Nisser innbyr til adrenalin-
aktiviteter, slik som fjellklatring og rappellering. 
Om vinteren ligger Kyrkjebygdheia og Fjone Høgfjell 
snøsikkert til med oppkjørte løyper i nydelig fjellterreng.
Kommunen har et godt utbygd løypenett og gode 
alpinanlegg er tilgjengelige både på Gautefall og i 
Vrådal som ligger i rimelig kjøreavstand fra Nissedal. 
Hos oss ligger alt til rette for sopp- og bærplukking, 

terrengsykling, skigåing og andre aktiviteter, slik som jakt 
og fiske. Området har rik fauna med reinsdyr, hjort, elg, 
småvilt, skogsfugl og ryper. 

Her finner du oss 
Nissedal kommune ligger sentralt plassert i Sør-Norge, 
med gode veiforbindelser til både Østlandet, Sørlandet 
og Vestlandet. Det er kort vei til flyplassene på Torp i 
Sandefjord og Kjevik i Kristiansand, samt til fergestedene i 
Sandefjord, Larvik og Kristiansand.
Fra Agder-fylkene kjører man til Åmli og fortsetter videre 
RV 41 til Treungen. 

Fra Vestfold og Grenlandsområdet kjører man først til 
Drangedal og fortsetter RV 38 videre til Bostrak der man 
tar til venstre på RV 358 over Gautefallheia til Treungen 
som er kommunesenteret i Nissedal.

Velkommen til Nissedal


