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The Nest Mosetertoppen er et unikt og eksklusivt 
fritidskonsept som ganske enkelt får det beste Norge har å by 
på av langrenn, alpint, fotturer og terrengsykling i umiddelbar 
nærhet. Det mye omtalte leilighetsprosjektet vil ligge i det nye 
sentrum på Mosetertoppen. Dette blir av mange betraktet 
som de beste tomtene i Hafjell.

Som innflytter i The Nest Mosetertoppen kan du forvente 
alt av fasiliteter og tjenester innen nærmeste rekkevidde. 
Alpint, langrenn, sykkel, afterski og restaurantbesøk. Alt ligger 
tilrette for innholdsrike dager på Mosetertoppen. Prosjektet 
skal representere komfort og motivere til aktivitet og glede i 
Norges mest attraktive hytteområde!

Best på langrenn 
Mosetertoppen har som mål å være best på langrenn og 
har investert betydelige beløp for å tilrettelegge for dette 
g jennom bl.a. bygging av ledlysløype, tidligløyper og stadig 
utvikling av langrennsnettet. Med gode vintre hvert år og 
hundrevis av kilometer med  langrennsløyper ligger alt tilrette 
for å oppfyllle ønskene til den mest kresne.

Best på alpint  
Foretrekker du en tur i bakken har du alle muligheter i et av 
Norges aller største alpinanlegg. Her er tilbudet rikt for hele 
familien. Hele 50 km alpinløyper kan du boltre deg i. 
De minste barna kan boltre seg fritt i Frontyard, som ligger 
i “bakgården” til The Nest Apartments, mens de voksne 
og de eldre barna kan svinge seg nedover i alt 50 km med 
alpinløyper. Alpinløypene i Hafjell har vansklighetsgrad for 
ethvert nivå; fra grønne til svarte løyper. Hafjell kan også 
skilte med Norges lengste sammenhengende nedfart på hele 
6 km.

I hjertet av Mosetertoppen, 
i hjertet av Hafjell

OM THE NEST MOSETERTOPPEN

Bak The Nest Mosetertoppen står noen av landets mest erfarne 
arkitekter og destinasjonsbyggere. Filosofien vår er at kvalitet 
varer lengst og gir størst glede.  Gjennom å lytte til fjellet og 

hyttefolket har vi skapt et fritidskonsept med rom for aktivitet, 
personlighet og kjærlighet.



Som langrennsløper har Mosetertoppen alt hva du 
trenger. Enten du setter pris på rolige turer innover fjellet 

med appelsin i sekken, eller om du foretrekker høyere 
intensitet i brede konkurranseløyper.

Den 7 km lange lysløypa som slynger seg rundt 
Mosetertoppen og passerer forbi The Nest Apartments. Går 

du lysløypa på dagtid er dette en opplevelse i seg selv. Her 
får du panoramautsikt ut over Lågen, Gudbrandsdalen og i 

horisonten kan du se helt til Jotunheimen og mer.

600 km med langrennsløyper

Om du ønsker å benytte deg av det kjente og respekterte 
løypenettet i Øyerfjellet, så leder lysløypa deg ut i det 
unike løypenettet. Løypenettet tilknyttet Mosetertoppen 
strekker seg fra Rondane i nord, til Hedmarksvidda i sør, via 
løypenettet på Sjusjøen.

LANGRENN I VERDENSKLASSE



Sykkel
Om du er ny på Mosetertoppen kan du bli med 
Mosetertoppen Skiline MTB Guide på guidede turer. Her 
kan du oppdage alle mulighetene Øyerfjellet kan tilby fra 
sykkelsetet.

Ønsker du mer fart og spenning kan Hafjell Bile park 
være noe for deg. I downhillmiljøet beskrives Hafjell Bike 
Park som et av de beste stedene i Europa! Nå tenker du 
sikkert at de som setter utfor Hafjell Bike Park g jør det 
med livet som innsats, men faktisk er dette en morsom 
aktivitet for hele familien med et stort spekter av løyper og 
vansklighetsgrad. Utgangspunktet for Hafjell Bike Park er 
på Mosetertoppen. 

Rulleski
Stadig flere langrennsentusiaster får øynene opp for 
hvilke fantastiske muligheter det er på Mosetertoppen. 
Både sommer og vinter. For å møte interessen er det 
bygget en 3 km lang rulleskiløype i forbindelse med 
skistadion. Rulleskiløypen er lyssatt slik at man får optimale 
treningsforhold selv når dagene er korte.

Hafjell er for mange kjent for snø og skiaktiviteter av forskjellig sort, men 
Mosetertoppen og Hafjell har utallige tilbud og muligheter sommerstid. 
For deg som er glad i å sykle, er det stier og fjellveier hvor enn du ferdes.



Alpint med olympisk sus
I Hafjell slipper du å velge mellom familieferie og rå 

skikjøring. Her finner du begge deler. Fra barnebakken 
på Frontyard, via Backyard til Hafjellparken.- Bakker og 

løyper i alle varianter og farger.

Hafjell har til sammen tre familieområder hvor skilek og 
ulike aktiviteter for barna er i fokus. Et av disse områdene 

er på Mosetertoppen. Det er i disse områdene hvor 
barna kan møte Hafjells maskot, Isa og være med på 

morsomme aktiviteter og arrangementer.

Når du er ute og boltrer deg med store og små svinger 
kommer du deg raskt opp til  Mosetertoppen via gondolen. 
Videre fra Mosetertoppen kan kan du nå ta den nye 
6-seters ekspressheisen opp til Hafjells nye toppunkt, 
Hafjelltoppen 1059 moh. I tilknytning til den nye heisen er 
det laget 5 km med nye grønne, familievennlige løyper som 
gir deg den unike muligheten til å nå hele anlegget fra et og 
samme punkt. Fra Hafjelltoppen er det en egen nedfart til 
Mosetertoppen. 

Er du sugen på fart og spenning er det bare å begi seg ut i de 
svartmerkede OL-løypene.

For de større ungene som liker å ta sats på hoppkanten 
og ha luft under skiene, er Hafjellparken en foretrukken 
boltreplass.

ALPINT FOR ALLE





Hvis ørnen fikk velge

BELIGGENHET



På The Nest Mosetertoppen får du en luftig 
beliggenhet og et overblikk få steder kan skilte 
med og ubegrenset tilgang til naturen. Her skal 
du føle deg fri og med overblikk over de vakre 

omgivelsene. 

Slik ørnen vil ha det.



 The Nest Mosetertoppen får en helt spesiell beliggenhet 
med tilgang alle aktiviteter Hafjell kan by på sommer som 

vinter. Den flotte utsikten kommer på kjøpet.

Langrenn, alpint, stisykling , downhill-sykling, rulleski, 
lysløype, afterski og restaurantbesøk. -You name it!

The Nest Mosetertoppen ligger rett ved Skavlen Restaurant 
og avstigningen til Hafjellgondolen. Dette område er blitt 
det nye kunutepunktet for all aktivitet i Hafjell. Både 
sommer og vinter. Her vil det komme flere butikker og 
serveringssteder og er sentralområde i Hafjell. 

Om du vil ha alt får du ingen bedre beliggenhet. 

For deg som ikke vil
 velge bort noe

Hvert år er det en rekke forskjellige arrangement i området. 
Det har til og med vært arrangert det internasjonalt 

annerkjente X-games, til Petter Northug sitt eget populære 
renn Janteloppet. Ett av landets største turenn, Hafjell 

Ski Marathon er fast innslag på Mosetertoppen Skistadion 
i vinterferien. På høsten kan du bryne deg på bakkeløpet 

Hafjell Opp hvor start på på halve distansen er i område bak 
The Nest Mosetertoppen.

Skulle du være ute etter noe litt mer barnevennlig, så vil 
du finne Hunderfossen familiepark kun en 15-minutters 

kjøretur fra Mosetertoppen. Oppdag Ivo Caprinos magiske 
verden med både Per , Pål og Espen Askeladd. Kanskje tør 

du prøve berg og dalbanen Il Tempo Ekstra Gigante?

Med kun 2.5 timers kjøretur unna Oslo, så er 
Mosetertoppen er perfekt vintersted for deg og din familie.

BELIGGENHET



Hvit vinter hvert år

Turterreng

Sti-, fjellvei- & downhillsykling

600 km med langrennsløyper

50 km med alpinløyper

The Nest Mosetertoppen

Afterski



Rulleskiløype

Mosetertoppen Skistadion (820 moh)

Skavlen Restaurant

Frontyard

Backyard

Konkurranseløype

Lysløype

Ha�ell Front

Nevel�ell (1089moh)

Til Lisetra

Til Holmsetra
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NABOLAGET



Når du kjøper en leilighet på fjellet er det befriende 
å vite at man kan planlegge turen i god tid i forveien, 

samtidig som man kan ta turen på sparket om 
værmeldingen sier det blir pudder i bakken eller pilsen 

kan nytes på verandaen nærmeste helg.

Bruk leiligheten 
når det passer deg best

INGEN UTLEIEPLIKT

På The Nest Mosetertoppen står du fritt til å bruke 
leiliggheten når det passer deg  og din familie best. Det er 

med andre ord ingen krav til at du må leie ut leiligheten din 
på tidspunkt hvor du aller helst skulle ønske deg til fjells.

Om du ønsker å leie ut står du selvfølgelig fritt til det.  
For de som vil leie ut kan g jøre dette selv eller g jennom 
bookingselskap i Hafjell. 





Mosetertoppen

Merk: Heismast er flyttet noen meter lenger ned for illustrasjonen sin skyld.



Velg din leilighet

LEILIGHETENE

Moderne arkitektur, 
kvalitet og fagkunskap

The Nest Mosetertoppen er et resultat av gjennomtenkte 
materialvalg og arkitektoniske løsninger med forståelse og respekt for 

naturen. Prosjektet er et eksempel på hvordan kjente, tradisjonelle 
referanser kan bli modernisert og utviklet i takt med tiden. Store 
vindusflater og rett design møter arkitektoniske referanser fra de 

gamle, tradisjonelle stølene i Gudbrandsdalen. Det gir deg en leilighet 
som ikke bare er god å bo i, men som også er fjellheimen verdig. 

Leilighetene er tegnet av arkitekt Einar Jarmund & Co Arkitekter og 
utviklet og bygget av Leve Leiligheter.
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LEILIGHETENE

Situasjonsplan
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PLANTEGNINGER
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Leveransebeskrivelse og 
informasjon

Utomhus
Utearealer er arrondert med stedlige masser, med pussing av 
overflater. Tilsådd. Veier med hytteveistandard, og gårdsplasser 
og gangveier med grus. Det blir satt opp skigard som rekkverk 
utendørs for å sikre sprang.

Tømrer og snekker
Utvendig kledning er grov, liggende limtrepanel. Beiset ett strøk. 
Naturtorv på tak. 3 lags energivinduer. Vinduer, ytterdører og 
innerdører er malt. Innerdører er kompaktdører.

Innv. overflater 
Alle rom (unntatt toalett/bad) har bred, beiset limtrepanel på 
vegger og i himling. Toalett/bad har 30x60 fliser på vegger og bred, 
beiset limtrepanel i himling. Toalett/bad, gang, WC og bod har 
30x60 fliser på gulv. Spis/stue/kjøkken og soverom har eikeparkett.

Elektro  
Varmekabler i gulv på spis/stue/kjøkken, toalett/bad, WC, gang og 
bod. Panelovner på soverom. Faste lamper i alle rom, unntatt spis/
stue/kjøkken. Panelovner, stikkontakter og brytere leveres i sort. 
Brannvarslingsanlegg. 

Installasjon for TV/ internett
Det leveres trekkerør for fiber fra utvendig målerskap og inn i bod. 
Fra bod leveres cat 6 datakabel med RJ 45 nettverkskontakt og 
RG6 trippelskjermet koaxkabel med multimediekontakt inn til TV-
plassering i spis/stue/kjøkken. 

Levering av fiberkabel/aksesspunkt inn i bod, inklusive modem, 
leveres av Alpin Infra.

Rørlegger
Alt inntegnet sanitærutstyr. WC er vegghengt. 
Brannslokningsanlegg er vanntåkeanlegg.

Ventilasjonsanlegg
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Separat 
aggregat for hver leilighet, plassert i bod.

Kjøkken, bad og garderobeinnredning 
HTH kjøkkeninnredning i fargen Stockholm eller Dekor Grå. 
Benkeplate i 30 mm laminat. Hvitevarer med oppvaskmaskin, 
kombiskap (kjøl/fys), kjøkkenventilator med kullfilter, koketopp og 
stekeovn.
80 cm bred baderomsinnredning med heldekkende vask.
Garderobeskap i fargen Stockholm eller Dekor Grå.

Pipe og ovn 
Stålpipe og Nordpeis peisinnsats.

Smørebod
Det er en felles smørebod. Alle leiligheter har tilgang til denne.

Parkeringskjeller og utendørs biloppstillingsplasser
Alle leilighetene i bygg nr 2 og 4 og leilighetene i andre etasje i bygg 
nr 3 og 5 har én parkeringsplass hver i parkeringskjeller. Driften av 
parkeringskjeller skal dekkes av disse leilighetene. 
Alle leilighetene i bygg nr 1 og leilighetene i første etasje i bygg nr 3 
og 5 har én utendørs parkeringsplass hver. 
I tillegg er det 10 g jesteparkeringsplasser.
Det jobbes med en alternativ løsning for en større parkeringskjeller 
som ligger øst for hus 3. Blir denne realisert og The Nest 
Mosetertoppen får adgang til denne, vil den inntegnede 
parkeringskjelleren utgå. De utendørs parkeringsplassene beholdes, 
og blir omgjort til g jesteparkeringsplasser. De 3 parkerings-plassene 
ved innkjøringen til den inntegnede parkeringskjelleren vil da utgå. 
De 18 leilighetene som har parkeringsplass i parkeringskjelleren, 
vil få tildelt sin plass i den alternative parkeringskjelleren. De 12 
leilighetene som har utendørs parkering, vil få mulighet til å kjøpe 
seg parkeringsplass i den alternative parkeringskjelleren.

LEVERANSE



Eierform
Det er selveierleiligheter, organisert i et leilighetssameie. Sameiet 
blir pliktig medlem av Mosetertoppen velforening. Sameiene og 
velforeningen organiserer brøyting og drift av fellesarealer m.v. og 
krever inn felleskostnader for dette.

Kontraktsforhold 
10 % av kontraktssum betales ved kontraktinngåelse og restbeløpet 
betales i forbindelse med overtakelse.
Dokumentavgift er 2,5 % av tomteverdien

Framdrift 
Det forventes byggestart sommeren 2021. Forventet ferdigstillelse 
for de første leilighetene er påske 2022, resterende utover året 
2022. Framdriften er avhengig av salgstakt og når byggetillatelse 
blir gitt.

Beliggenhet 
Leilighetene ligger i sentrum på Mosetertoppen. Kjøper er 
kjent med at det her vil bli en massiv utbygging av leiligheter og 
utbygging av arealer regulert for næring. Kjøper er videre g jort 
oppmerksom på at driften av skianlegget vil kunne gi støy i perioder, 
spesielt knyttet til snøproduksjon og løypepreparering.

Forbehold
Det tas forbehold om at bilder, illustrasjoner og tegninger i diverse 
salgsmateriell kan avvike fra det som blir endelig leveranseomfang. 
Det tas videre forbehold om justering av arrondering utomhus, 
herunder innkjøringer, biloppstillingsplasser, gangveier og nøyaktig 
plassering av bebyggelse. 

Det foreligger to alternativer for de 3 vinduene i hjørnet av stua 
i leilighetstype C (endeleilighetene i andre etasje). Det er opp til 
tomteeier Mosetertoppen Hafjell AS å velge alternativ.







 
Gaia og Isa er populære  
venner for de minste.

Om vinteren forvandles 
sykkelløypene til 
morsomme skogsløyper.

Janteloppet: Et 
uhøytidlig påskeskirenn 
med en helt egen vri.

LIVET PÅ MOSETERTOPPEN







LIVET PÅ MOSETERTOPPEN

Mosetertoppen Skistadion tilbyr konkurranseløyper, 
skitestsenter, rulleskiløyper, lysløype, snøproduks-
jon for langrenn med mer. Her er start og mål for 
Hafjell Skimarathon som samler 1 000 deltakere i 
vinterferien hvert år.

Lysløypa som passerer forbi leil-
ighetene på The Nest 
Mosetertoppen leder ut i et eldo-
rado av langrennsløyper.

Skavlen Restaurant er et hyggelig spisested med en 
meny for store og små.

En perfekt pit stop når man er i bakken eller har 
gått noen kilometer i langrennsløypene.







+47 908 63 111  

cathrine@levehytter.no 

levehytter.no

Leve Leiligheter AS

Granrudveien 6

2636 Øyer

Et prosjekt i regi av: I samarbeid med:


