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VELKOMMEN TIL

BLEFJELLTUNET
Nå er 23 delikate fritidsboliger klare for salg på Blefjelltunet. Prosjektet leveres
av Blefjell hytteutvikling AS som har lang erfaring med hyttebygging på Blefjell.
På hvert tun blir det fra 4 til 12 hytter og koselige fellesarealer med gapahuk,
bålpanne og arealer som innbyr til sosial omgang med naboene. Totalt vil
Blefjelltunet ferdig utbygget bestå av inntil 110 hytter.
Blefjelltunet skiller seg ut som et unikt konsept der fellesskap og trivsel står i
fokus.
Området hvor Blefjelltunet skal etableres ligger med fin utsikt og gode
solforhold i flott natur. Her er det kort vei til høyfjellet. Det er flotte skiløyper like
ved og flott turterreng sommer som vinter. Blestua cafe og Borges kiosk ligger
bare noen min spasertur unna. Her kan du få servert middag eller bare kjøpe
noe godt å drikke. Det er flott utsikt utover fjellet mot Norefjell .
Bletoppen som strekker seg 1342 moh har utsikt til Knuten og Skrimfjellene i
sørøst og mot sørvest kan du se Lifjell.
INNHOLD
1. etg:
- Kjøkken / stue
- Soverom
- Bad
- Bod
- Evt. ekstra soverom (tilvalg)
2. etg: (ikke målbart areal)
- Loftstue / sovealkove
Tun-hyttene på Blefjelltunet kommer i to varianter, hvor den ene kan leveres
med et ekstra soverom i 1. etg. Pristillegg for ekstra soverom er kr 199.000,-
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Prisantydning

2 590 000

Omkostninger

1 927

Totalpris

2 591 927

P-rom

30-36 m2

Bruksareal

32-38 m2

Bad

1

Eierform

Selveier

Festet tomt

200-250 kvm

Thomas A. Østmo
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
95 99 40 44 / thomas@leinaes.no

Dr. Holmsvei 3 3251 Larvik
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BELIGGENHET

BELIGGENHET

Hyttene får en fin beliggenhet med kort avstand til alt du ønsker deg av
nærområdet. Blefjell byr på særdeles gode turmuligheter hele året!
Vinterstid byr området på fantastiske skiløyper med mange forskjellige turer.
Strutåsen fjellstue ligger ikke langt fra hytta, og er et naturlig knutepunkt med
flotte løyper på snaufjellet. Her kan du gå med familien til Solobua for en kopp
kaffe - eller lengre turer, som topptur til Krøklatoppen eller dagstur til Vassholet
ved foten av Blefjell.
Blefjellheisen gir også mulighet for slalåm og snowboard for de som måtte
ønske det.
Om sommeren er store deler av løypenettet tilrettelagt for fotturer med klopper.
Området har flere fjellvann med fiskemulighet. Det er også etablert flott
sykkelsti til Fagerfjell.
Gangavstand til Blestua med god tradisjonsrik mat og den berømte
"Blesnurren", samt alkoholservering og dagligvarer. Litt lenger unna finner du
populære Blefjell Lodge med matservering og selvbetjent dagligvarehandel.
Ønsker du å ta en tur til byen tar det ca. 30 minutter til Kongsberg sentrum.
Nærmeste sentrum er Flesberg med blant annet matbutikker, svømmehall og
byggevareforretning.
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INNHOLD

INNHOLD
INNHOLD
1. etg:
- Kjøkken / stue
- Soverom
- Bad
- Bod
- Evt. ekstra soverom (tilvalg)
2. etg: (ikke målbart areal)
- Loftstue / sovealkove
Tun-hyttene på Blefjelltunet kommer i to varianter, hvor den ene kan
leveres med et ekstra soverom i 1. etg. Pristillegg for ekstra soverom er
kr 199.000,-

P-ROM
BRA

22

30-36 M²
32-37 M²

Alt. 1
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Hems
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Tett hems
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Alt. 2
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BOLIG

EIENDOMMEN
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Eierform
Selveier
Boligtype
Hytte
Adkomst
Fra Kongsberg - kjør Rv. 40 nordover mot
Flesberg/Geilo. Ved Svene bro, ta av til venstre og
følg Vestsideveien (merket mot Blefjell). Etter en stund
ta av til venstre, godt merket mot Blefjell på Søre
Blefjellveien. Like før Blestua er et stort 4-veis kryss.
Kjør til venstre mot Blestølen og Blefjell Lodge. Følg
veien i ca. 1 km. Hyttefeltet blir liggende ned til
venstre. Det er godt skiltet fra hovedveien.
Byggemåte og standard
Hyttene leveres i moderne standard med innvendige
overflater bestående av flis på gulv, panel på vegg
og himling med downlights. Kjøkken av god kvalitet
med integrerte hvitevarer. Bad leveres med flis i god
kvalitet på gulv og vegger og lekre sorte detaljer
(dusjgarnityr og dusjvegger). Hyttene leveres også
med tiltalende belysning og elektromateriell i sort
utførelse.
FUNDAMENTER
Tomt graves/traues ut og masse utskiftes med stabilt
underlag som stein, pukk og grus. Bunnledninger samt
kabler legges inn og såle komprimeres. Bygget
fundamenteres med armert betong. Ringmurselementer med Steni plater og støpt plate på mark.
BÆREKONSTRUKSJONER/ YTTERVEGGER
Tradisjonelt reisverk 48x148 mm med 150 mm
isolering. Innvendig utlektet 48x48 mm med 50 mm
kryssisolering. Utvendig kledd med ru slettpanel.
Etasjeskille i tre med nødvendig isolasjon.
INNERVEGGER
Innvendige vegger bygges i tre med nødvendig
isolasjon, glatt panel og beiset overflate.
VINDUER
H-vinduer med 2 lag termoglass, U-verdi 1,0
W/m2K - i tre. Farge dempet sort.
BESLAG
Utvendige beslag/takrenner leveres iht. til
illustrasjoner i farge Antrasitt grå eller sort.
TAKVERK OG TAKTEKKING
Takkonstruksjon med tilfredsstillende isolasjon.
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Tilnærmet flate tak tekkes med Sanafil.
TERRASSER
Terrasser 1. etasje støpes i betong.
TRAPPER
Trapper innvendig ihht krav. Beiset Furu trinn og
dempet sorte balustere. Eik håndløper.
For komplett informasjon om standard og
materialvalg - se leveransebeskrivelse.
Areal
Primærrom: 30 kvm - 36 kvm, Bruksareal: 32 kvm 38 kvm
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad,
soverom og stue/kjøkken.
I tillegg er det hems med gulvareal på 16 kvm.
Arealene er hentet fra bygningstegninger. Arealene i
salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er
oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et
omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan
avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli
mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk
og virkelig areal. Arealet som er oppgitt på de enkelte
rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke
summere rommenes nettoarealer og få frem
bruksarealet.
Tomt / tomteareal
Festet tomt på ca. 250 kvm. Fradeling av tomtene er
ikke gjennomført og det tas forbehold om endelig
tomteareal.
Grunneier: Gunn Hege Huslende.
Festeavgift: 8.500,- per år.
Festeavgiften justeres ihht. KPI hvert år. Kjøper
forplikter seg til å signere på standard festekontrakt
med vedlegg.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte
utomhusplan, med de krav som fremgår av
reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse
av gangstier, lekeplasser og grøntareal.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling ved
endelig oppmåling utført av kommunen.

Parkering
Parkering for hver enkelt hytte opparbeides på egen
eiendom.

§ 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av forhold på
kjøpers side.

Internett / tv
I forbindelse med opparbeidelse av hyttefeltet blir det
lagt trekkerør for TV og internert frem til tomtegrensen.
I dag brukes parabol og 4G i området.

Utenomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og
overtakelsesforretning på disse arealene avholdt,
etter overtakelse av hytta.

Installering av Internett og TV er ikke inkludert i
selgers leveranse. Kjøper må selv besørge og bekoste
dette etter overtagelsen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved
overtakelse av hytta, kan kjøper holde tilbake 3 % av
kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet
praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er
forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe
ferdigattest innen rimelig tid og senest før den
midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Numedal Fiber holder på med prosjektering og
utbygging av fibernett på Blefjell. Det er ikke
kontrollert om de kan levere til hyttene, men kjøper
oppfordres til å ta kontakt for å avklare mulig
leveranse/melde sin interesse. Det vil bli tinglyst plikt
å koble seg til fiber.
Ventilasjon/oppvarming
Det leveres avtrekksvifter i bad.
Gulvvarme i stue, kjøkken, hall/gang og bad i 1.
etasje. Peis av type Wiking mini 4 peisovn med
vedrom eller lignende.
Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og
tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endringseller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom
partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev.
fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett
til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er
begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet
gjennom prosjektets fastsatte tilvalgs rutiner. Det er en
forutsetning at endringene er i samsvar med kravene
som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
- Ekstra soverom (utvidelse av 1. etasje).
- Varmepumpe
- Muligheter for å velge andre farger og kvaliteter
enn det som er beskrevet.
- Kjøkken kan leveres i alle varianter/tillegg.
- Skifer terrasser.
- Bad, fliser og ulike overflater lever ut over standard
mot tillegg.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i
henhold til bustadoppføringslovas regler om
endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova.

Velforening
Det vil bli etablert en VEL/huseierforening for
Blefjelltunet - Blefjelltunet Velforening orgnummer 928
117 561. Kostnadene ved forvaltning av slikt
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. Dette vil
være forhold som vedlikehold av vei, øvrig
infrastruktur og andre kostnader forbundet med drift
av velforing. Det blir tinglyst rett og plikt å være
medlem i velforeningen.
Andre driftskostnader/løpende kostnader
Løypeavgift kr. 600,- pr. år.
Forsikring: Stipulert til kr. 1 592,- pr. år i Fremtind
forsikring.
Vedlikehold og drift av fellesarealer: ca. 500,- pr. år.
Vei: Privat. For stikkveien betales årsavgift for
vedlikehold og brøyting etter selvkost. Det betales
veiavgift kr. 75,- for enkelt-tur på Søre Blefjellveien årskort koster fra kr. 1 215,-. Anslag for brøyting inkl.
p-plasser er ca. kr. 3 000,-.
Vann: Privat.
Vann kommer fra privat vannverk med borehull som
etableres av utbygger. Det vil bli opprettet et sameie
mellom festetomtene for drift og vedlikehold av
vannverket. Kostnader for strøm til pumpe og varme
er anslått til kr. 2 500,-.
Avløp: Privat.
Eiendommen blir tilknyttet Blefjell vann og avløp AS.
Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til
Blefjell vann- og avløp AS. Per 2021 er årsavgift ca.
7 138,- For mer informasjon, se www.bleva.no
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Adgang til utleie
Hytta selges ikke med egen utleieenhet. Det er ingen
hindringer for utleie av hele hytta.
Pengeheftelser
På eiendommen kan det være tinglyst
erklæringer/avtaler som for eksempel rett til
kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger
inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om
bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter.
Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen
ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med
megler for nærmere spesifikasjon av disse.
Vei/vann/avløp
Vei: Privat. For stikkveien betales årsavgift for
vedlikehold og brøyting etter selvkost. Det betales
veiavgift kr. 75,- for enkelt-tur på Søre Blefjellveien årskort koster fra kr. 1 215,-. Anslag for brøyting inkl.
p-plasser er ca. kr. 3 000,-.
Vann: Privat.
Vann kommer fra privat vannverk med borehull som
etableres av utbygger. Det vil bli opprettet et sameie
mellom festetomtene for drift og vedlikehold av
vannverket. Kostnader for strøm til pumpe og varme
er anslått til kr. 2 500,-.
Avløp: Privat.
Eiendommen blir tilknyttet Blefjell vann og avløp AS.
Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til
Blefjell vann- og avløp AS. Per 2021 er årsavgift ca.
7 138,- For mer informasjon, se www.bleva.no
Tinglyste rettigheter og servitutter /
heftelser
Kopi av grunnboksutskriften og de enkelte heftelsene
kan fås ved henvendelse megler.
På hovedeiendommen som eiendommen er fradelt
fra, kan det være tinglyst servitutter i form av
erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken
for denne eiendommen. Ved fradelingen vil heftelser
fra hovedeiendommen følge over til denne
eiendommen, disse vil ikke bli slettet.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige
byggetrinn. Selger forbeholder seg retten til å selge
sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3.
mann.
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Formuesverdi
Ved første gangs verdsetting skal du fastsette
formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30
prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til
30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et
nybygg.
Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men
med en eventuell fastsatt oppjustering.
Se mer informasjon på:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-tilriktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendomtomt/formuesverdi/fritidseiendom-i-norge/
Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse
i reguleringsplan "Åsland Fjellgrend 17/5", vedtatt i
2021.
Det er regulert inn et servicebygg øverst på feltet.
Dette skal ikke realiseres som en del av dette
byggetrinnet.
Vedlagt salgsoppgaven følger utdrag fra plankart og
planbestemmelser. Ta kontakt med megler ved
spørsmål eller ønske om komplett plankart.
Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan
påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli
påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring
som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder,
og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
Konsesjon / odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av
denne eiendommen.
Omkostninger
2 590 000,- (NB: prisen er fast)
Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
585,- (Tingl.gebyr festekontrakt)
-------------------------------------------------------1 927,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 591 927,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett
pantedokument.
Ved 1. gangs overføring av nyoppført bygg på festet
tomt betales det ikke dokumentavgift. Det tas dog
forbehold om at dokumentavgift kan forekomme ved
lovendringer.
Kommunale avgifter
Hytterenovasjon kr 1.150,- pr år. Feiing: kr 613,Kommunale avgifter faktureres direkte til kjøper fra
kommunen.
Eiendomsskatt beregnes etter følgende formel:
Kr 8000,- x hyttas bruksareal x sonefaktor for Blefjell
1,4 x Indre faktor som er 1 x ytre fakktor på 1,3 =
takst. Deretter gange med x 0,7 = Netto takst.
Deretter vil eiendomskatten utgjøre 4 promille. For
tunhyttene vil dette utgjøre ca ke 1300,- til kr 1500,pr år.
Oppgjør
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper
innbetaler 10 % av kjøpesummen ved
kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter
bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for
forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger
kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra
det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt
og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger
ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen
bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på
kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider
bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når
vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er
utført. Dersom forfall på faktura er forut for
overtakelse, må selger stille garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må
hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad
Budgivning
- Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige og skal
leveres til megler
- Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med
hensyn til finansiering, finansinstitusjonens

kontaktperson samt andel egenkapital.
- Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta
eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse og er klar over
at handelen er juridisk bindende for begge parter,
dersom kjøpsbekreftelsen aksepteres av selger.
Kjøpsbekreftelsen kan ikke trekkes tilbake dersom
selger er gjort kjent med denne.
Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf.
bustadoppføringslova. § 12. Dersom selger har tatt
forbehold skal garanti stilles straks etter at
forbeholdene er bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i
byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes
deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år
etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve
leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige
arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen
av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse
kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er
dokumentert at garanti er stilt.
Dersom det er tatt forbehold og garanti ikke stilles
straks etter at forbeholdene er bortfalt, eller
byggearbeidene igangsettes, gis kjøper en særskilt
hevingsadgang. Kjøper kan da varsle selger skriftlig
om at de ønsker å benytte seg av hevingsadgangen.
Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å
bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt garanti
etter bustadoppføringslova § 12. Dersom selger har
tatt forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd
selv om garanti ikke er stilt.
Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før
garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt.
Dersom selger ikke velger å stille garanti vil
forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil
skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt
og til selger etter at garantien er stilt.
Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges hyttene iht.
bustadoppføringslova.
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Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å
erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova
kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som
profesjonell/investor, eller når hyttene er ferdigstilt. I
slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av
avhendingslova. Selger kan velge å selge etter
Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis
kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av
eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i
bindende kjøpsbekreftelse.
Selger forbeholder seg retten til å heve avtalen
dersom kjøpers finansiering ikke lar seg bekrefte.
Dette gjelder også etter akseptert kjøpstilbud.
Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept
på kjøpstilbud.
Forbehold om realisering av prosjektet
Selger tar forbehold om at minimum 10 av hyttene i
prosjektet blir solgt, at prosjektet deretter oppnår
endelig kommunal godkjenning samt
igangsettingstillatelse (IG).
Selger varsler Kjøper når bygging igangsettes
(byggestart). Arbeider med og på eiendommen som
gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne for
byggestart.
Forskyvninger av byggestart/ferdigstillelse etc. som
følge av manglende avklaring av forbeholdene, gir
ikke grunnlag for at krav om døgnmulkt eller andre
krav mot Selger.

Det tas videre forbehold om endringer i forbindelse
med offentlig godkjennelse fra oppstart og frem til
overlevering eller tilpasninger i forhold til tekniske
løsninger, jf. også leveransebeskrivelsen. Slike
endringer/justeringer skal ikke ha innvirkning på
forutsatt standard og gir ikke grunnlag for
misligholdsbeføyelser eller noen form for
kompensasjon fra Selger.
Ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen.
Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil
foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom
ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen
mot midlertidig brukstillatelse.
Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse
anbefaler eiendomsmegler anbefaler at kjøper
vurderer å holde tilbake deler av kjøpesummen
tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille
eiendommen.
Salg av kontraktsposisjon
Kontraktsposisjonen kan ikke videreselges før
eiendommen er overtatt av kjøper.
Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf.
bustadoppføringslova §§ 52-54.

Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er ett år
etter at avtalen ble inngått. Selger er bundet av
kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er
sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper
om at forbehold gjøres gjeldende.

Ved avbestilling før selger har varslet byggestart
påløper et avbestillingsgebyr på kr. 62.250,-.

Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, gjelder
følgende:
- Avtalen bortfaller med den virkning at ingen av
partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part
på grunnlag av kontraktens bestemmelser.
- Beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet
opphold tilbakeføres til Kjøper ink. opptjente renter.

Overtagelse
Ca. 6-12 måneder etter besluttet byggestart.
Byggestart vil bli besluttet innen rimelig tid etter at
avtale om kjøp er inngått, og alle nødvendige
dokumenter er signert, samt igangsettingstillatelse fra
kommunen foreligger.

Prospektmaterialet er veiledende. Selger forbeholder
seg retten til å bestemme materialvalg og utvendig
fargevalg på bygningene samt endelig utforming av
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utomhusarealene. Selger forbeholder seg også retten
til å foreta endringer/justeringer av bygninger og
anlegg i forbindelse med detaljprosjektering,
herunder mindre avvik i Boligens bruksareal.

Ved avbestilling etter at selger har varslet byggestart
gjelder reglene i bustadoppføringslova.

Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere
tidspunkt vil dette kunne føre til en tilsvarende
utsettelse av overtagelsestidspunktet. Kjøper vil bli
varslet om overtagelsesmåned ca 3 måneder før

overtagelsestidspunkt. Selger vil senest 4 uker før
ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om
overtagelsesdato.
Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en
forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper
vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon.
Energimerking
Da hyttene er under 50 kvm er det ikke krav til
energimerking.
Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller
vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om
avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og
ulovfestet entrepriserett.
Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som
kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser.
Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Kjøpekontrakter
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht.
bindende kjøpsbekreftelse/budskjema og
kjøpekontraktsom følger som vedlegg til
salgsoppgaven.
Budregler
Boligene selges til fast pris. Selger står fritt til å
akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme
om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil
akseptere salg av flere enheter til samme kjøper.
Øvrige forbehold
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er
av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig
innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme
avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I
slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran.
Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og
leveransebeskrivelse, er det den endelige
leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det
tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og
prospekt.
Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige

og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den
generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten
prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike
endringer. Eksempel på slike endringer kan være
innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av
boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom
på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller
rørføringer som ikke er vist på tegninger.
Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger
og arealer i forbindelse med utarbeidelse av
arbeidstegninger. Det gjøres for øvrig oppmerksom
på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt
kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte
plantegninger.
Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte
planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk
av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et
krav på disse.
Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige.
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem
til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av
kjøper.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser for
usolgte enheter, uten forutgående varsel. Prislisten
kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligene selges på prosjekteringsstadiet, og selger
forbeholder seg derfor retten til uten forutgående
varsel å gjøre mindre endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen
av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike
noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksomt på at sjakter og føringsveier
for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er
inntegnet. Påforing, innkassing på vegger/himlinger
må påregnes og rommens utforming kan bli noe
endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes noen grad svinn og
krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for
slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomten størrelse.
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Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til
prisavslag, erstatning eller heving.

Eier
Blefjelltunet AS

Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

Oppdragsnummer
22-21-0265

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om
hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet
til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til
gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også
opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede
art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest
ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er
regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag
hvor juridiske personer (selskap) er part må
eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke
fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle
rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å
gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise
kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde
forhold som ikke er avklart og fremstår som
mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte
tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av
handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere
undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers
egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper.
Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av
kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra
egen bankkonto i norsk bank.
Adresse og matrikkel
Blefjelltunet,
3620, Flesberg
Eiendommene skal fradeles Gnr. 17 Bnr. 5 i Flesberg
kommune.
Hjemmelshaver: Gunn Hege Huslende.
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Behandling av personopplysninger
Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler
personopplysninger og all behandling skjer iht.
personvernregelverket. Meglerforetaket behandler
kun personopplysninger som er nødvendig for å
gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på
at vi deler dine personopplysninger med offentlige
myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og
med virksomheter som tilbyr tjenester for
gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se
personvernerklæring på www.partners.no.

BOLIG

TEKNISKE DOKUMENTER
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Flis 20X20
(grå)

BOD

DØRER OG
VINDUER
2. ETG
HEMS

Laminat - Berry Alloc
Champs elysees

Flis 30X120
Country greige
Larvik Flisesenter AS

SOVEROM

INNEDØRER
PEIS

Flis 60X60
Terra antrasitt

GULV
Flis 30X120
Country greige
Larvik Flisesenter AS

BAD

STUE
KJØKKEN

ROMSKJEMA

Blefjelltunet AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm AS
Nisje: Flis som på
gulv.

VEGG
Panel
Nord Skumre
Bergene Holm AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

EL: 1 takpunkt

EL: 1 takpunkt
Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

EL: 3 downlights
(sorte)
Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

EL: 4 downlights
(sorte)
Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

TAK
Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

Leveres med to stikk og ett stk takpunkt

Baderoms innredning.
Heldekkende hvit servant i kompositt- materiale. Ettgreps armatur. Speil 60X90. Dusjvegg i herdet glass.

INNREDNING
Kjøkken: Laminat benkeplate 30 mm med rett forkant.
Dør og skuffedemping. Integrerte hvitevarer.

Dempet sort standard
Viking mini 4 peisovn
m/vedrom eller
tilsvarende
Dempet sort standard

Leveres med tre stikk
og ett stk takpunkt

Elektrisk gulvvarme
Opplegg for
vaskemaskin

ANNET
Elektrisk gulvvarme
med styring fra mobil.

Larvik, 11.10.2021
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ROMSKJEMA

Flis 30X120
Country greige
Larvik Flisesenter AS

Støpt betongdekke

EKSTRA
SOV.
(TILVALG)

TERRASSE

Blefjelltunet AS

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm AS
EL: 1 takpunkt

Panel (glatt)
Nord Skumre
Bergene Holm
AS

Leveres med to stikk og ett stk takpunkt

2 stk enkel belysning
på vegg

Larvik, 11.10.2021

I. PROSJEKTET
BYGGHERRE
TOTALENTREPRENØR
ADKOMST
PARKERING
BYGGETOMT

Blefjelltunet AS (senere kalt BT)
Blefjell Hytteutvikling AS (senere kalt BH)
Fra Blestølvegen
På egen eiendom
Leveres ferdig gruset og tilsådd - minst mulig inngrep i terreng

2. MILJØ,ENERGI OG SIKKERHET
MILJØ
Ved valg av materialer i boligen er det i størst mulig grad hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes
ikke tropiske treslag. Eventuelle allergifremkallende materialer er prøvd unngått. Det benyttes miljøvennlige
malinger.
ENERGI
Hytten oppføres etter dagens Norsk Standard for hytter. Dette innebærer blant annet høye krav til varme
isolasjon og tetthet.
LYDISOLASJON
Hyttene bygges etter Norsk Standard for hytter.
SIKKERHET
Bygget bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt. Dette gjelder blant annet
brannsikkerhet, rømningsveier og elektriske anlegg.

3. UTVENDIG ANLEGG
OVERVANNSHÅNDTERING
Grusede flater bygges slik at overvann renner til omkringliggende terreng eller til overvannssluk.
VANN- OG SPLLVANNSLEDNINGER
Vann kommer fra eget vannverk innenfor avtaleområdet i henhold til reguleringsplan. Vannforsyning
etableres i samspill med BLEVA sin etablering av avløpsanlegget. BLEVA velger entreprenør, bygger og
koordinerer også vannledninger og annet ledningsinfrastuktur.
K ABELFØRINGER
I forbindelse med opparbeidelse av hyttefeltet blir det lagt trekkerør for TV og internert frem til
tomtegrensen. I dag brukes parabol og 4G i området.
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4. BYGNINGENS KONSTRUKSJONER
FUNDAMENTER
Tomt graves/traues ut og masse utskiftes med stabilt underlag som stein, pukk og grus. Bunnledninger samt
kabler legges inn og såle komprimeres. Bygget fundamenteres med armert betong. Ringmurs-elementer med
Steni plater og støpt plate på mark.
BÆREKONSTRUKSJONER/ YTTERVEGGER
Tradisjonelt reisverk 48x148 mm med 150 mm isolering. Innvendig utlektet 48x48 mm med 50 mm
kryssisolering. Utvendig kledd med ru slettpanel. Etasjeskille i tre med nødvendig isolasjon.
INNERVEGGER
Innvendige vegger bygges i tre med nødvendig isolasjon, glatt panel og beiset overflate.
VINDUER
H-vinduer med 2 lag termoglass, U-verdi 1,0 W/m2K - i tre. Farge dempet sort.
BESLAG
Utvendige beslag/takrenner leveres iht. til illustrasjoner i farge Antrasitt grå eller sort.
TAKVERK OG TAKTEKKING
Takkonstruksjon med tilfredsstillende isolasjon. Tilnærmet flate tak tekkes med Sanafil.
TERRASSER
Terrasser 1. etasje støpes i betong.
TRAPPER
Trapper innvendig ihht krav. Eik i trinn og hvite balustere. Eik håndløper.
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Grunnflate
Grunnflate

BYA (Bebygd Areal)
BYA

BRA (Bruksareal)
BRA 1 Etasje

37,6
37,6 m²
113,8 m²

43,5
43,5 m²

32,7
32,7 m²

Fasade 3

Fasade 1

Snitt

Fasade 4

Fasade 2

0,55
1,89
0,30
2,30

2º

1,00
2,80

±0,00
Plan 1. etg

+2,60
Plan hems

+5,04
Takplan

Fasade 4
Fasade 4

0,90
4,00
1,70
0,90
3,90
1,80

3,6 m2

Bad

8 x 21

Kommune:

Flesberg

Gnr./Bnr.

-/-

TEGN. NAVN:

BYGGEPLASS:

Blefjell Hytteutvikling AS
Blefjelltunet Minihytte
NK

TEGN.

KN

A3

FORMAT:

Minihytte 1
MÅL:

09.11.2021 1:100

DATO:

Blefjelltunet
10422 - Planer, snitt og fasader
TILTAKSHAVER:

HUS

SIGN.
PROSJEKT:

NK

Plan 1.etg

5,10

Bh: 1 000

1 300 x 1 100

REV: BESKRIVELSE

Fasade 3

7,30

19,5 m2

Stue/kjøk

Bh: 0

800 x 2 100

A

B

C

D

E

F

2,20

1 800 x 600

Bh: 1 500

4,9 m2

1,8 m

2

Entre

1 300 x 600

Bh: 1 000

Bh: 1 000

1 800 x 600

Plan hems

5,10

25,0 m2

Fasade 1

9 x 21

A

Hems

Fasade 1

Fasade 3

Sov

1,4 m2

Bod

9 x 21

2,25

12,0 m2

Veranda

3,70

9 x 21
1 800 x 600

0,90
5,70
5,70

Bh: 1 000
Bh: 500

8 x 21
500 x 1 600

1 000 x 600
2 300 x 600
1 000 x 2 100
600 x 1 100 1 700 x 2 100

A
A
A

Bh: 1 000
Bh: 1 000
Bh: 0
Bh: 0
Bh: 1 000

Fasade 2
#

A20-1

TEGN.NR:

REV. DATO

Fasade 2

42
5,70
5,23
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Grunnflate
Grunnflate

BYA (Bebygd Areal)
BYA

BRA (Bruksareal)
BRA 1 Etasje

37,6
37,6 m²
113,8 m²

43,5
43,5 m²

32,7
32,7 m²

Fasade 4

Fasade 3

Snitt

Fasade 2

0,55
1,89
0,30
2,30

2º

1,00
2,80

Fasade 1

±0,00
Plan 1. etg

+2,60
Plan hems

+5,04
Takplan

5,70

Fasade 4
Fasade 4
5,23

Bh: 1 500

3,6 m2

Bad

Bh: 1 000

Kommune:

Flesberg
-/-

Blefjell Hytteutvikling AS
Blefjelltunet Minihytte
Gnr./Bnr.

TEGN. NAVN:

BYGGEPLASS:

TILTAKSHAVER:

NK

TEGN.

KN

MÅL:

A3

FORMAT:

#

A20-1

TEGN.NR:

REV. DATO

Minihytte 2
- åpen hems

HUS

09.11.2021 1:100

DATO:

Blefjelltunet
10422 - Planer, snitt og fasader

PROSJEKT:

SIGN.

Plan 1.etg

1 300 x 1 600

NK

Fasade 3

7,30

5,10

19,5 m2

Stue/kjøk

Bh: 0

800 x 2 100

Plan hems

1 300 x 1 500

Bh: 100

Bh: 1 000

1 800 x 600

REV: BESKRIVELSE

2,20

1 800 x 600

8 x 21

1,8 m2

Entre

9 x 21

Fasade 1

Fasade 3

5,10

17,6 m2

Hems

Fasade 1
A

A

B

C

D

E

F

2

4,9 m

Sov

1,4 m2

Bod

9 x 21

2,25

12,0 m2

Veranda

3,70

Åp
en
tn
ed

0,90
4,00
1,70
0,90
3,90
1,80

9 x 21
1 800 x 600

0,90
5,70
5,70

Bh: 1 000
Bh: 500

8 x 21
500 x 1 600

1 000 x 600
2 300 x 1 500
1 000 x 2 100
600 x 1 600 1 700 x 2 600

A
A
A

Bh: 1 000
Bh: 100
Bh: 0
Bh: 0
Bh: 1 000

Fasade 2
Fasade 2

Grunnflate
Grunnflate

BYA (Bebygd Areal)
BYA

BRA (Bruksareal)
BRA 1 Etasje

43,8
43,8 m²
131,7 m²

49,9
49,9 m²

38,0
38,0 m²

Fasade 3

Fasade 1

Snitt

2º

Fasade 4

Fasade 2

0,55
1,89
0,30
2,30

2º

1,00
2,80

±0,00
Plan 1. etg

+2,60
Plan hems

+5,04
Takplan

8 x 21

19,5 m2

Stue/kjøk

Kommune:

Flesberg
-/-

Blefjell Hytteutvikling AS
Blefjelltunet Minihytte
Gnr./Bnr.

TEGN. NAVN:

BYGGEPLASS:

TILTAKSHAVER:

NK

TEGN.

KN

MÅL:

A3

FORMAT:

Minihytte 3
- utvidet

HUS

09.11.2021 1:100

DATO:

Blefjelltunet
10422 - Planer, snitt og fasader

PROSJEKT:

SIGN.

2,30

Plan 1.etg

1 300 x 1 100

Bh: 1 000

Bh: 0

800 x 2 100

NK

Fasade 3

7,30

2,80

5,10

REV: BESKRIVELSE

2,20

5,0 m2

Sov

3,6 m2

1 300 x 600

Bh: 1 000

Bh: 1 000

1 800 x 600

Plan hems

25,0 m2

Hems

A

A

B

C

D

E

F

Bh: 1 500

1 800 x 600

Bad

8 x 21

1,8 m

2

Entre

9 x 21

Fasade 1

Fasade 3

4,9 m2

Sov

1,4 m2

Bod

9 x 21

2,25

12,0 m2

Veranda

Fasade 1

9 x 21
1 800 x 600

0,90
4,00
1,70
0,90
3,90
4,00

3,70

700 x 1 600

Bh: 1 000
Bh: 500

8 x 21
500 x 1 600

1 000 x 600
2 300 x 600
1 000 x 2 100
600 x 1 100 1 700 x 2 100

A
A
Bh: 500

A

Bh: 1 000
Bh: 1 000
Bh: 0
Bh: 0
Bh: 1 000

Fasade 2
#

A20-1

TEGN.NR:

REV. DATO

Fasade 2

0,90
5,70
5,70
2,20

44
7,90

Fasade 4
5,23

2,87
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Grunnflate
Grunnflate

BYA (Bebygd Areal)
BYA

BRA (Bruksareal)
BRA 1 Etasje

43,8
43,8 m²
131,7 m²

49,9
49,9 m²

38,0
38,0 m²

Fasade 3

Snitt

2º

Fasade 4

Fasade 2

0,55
1,89
0,30
2,30

2º

1,00
2,80

Fasade 1

±0,00
Plan 1. etg

+2,60
Plan hems

+5,04
Takplan

7,90

Fasade 4
Fasade 4
5,23

2,87

Bh: 1 500

8 x 21

19,5 m2

Stue/kjøk

1 300 x 1 600

Bh: 1 000

Bh: 0

Kommune:

Flesberg
-/-

Blefjell Hytteutvikling AS
Blefjelltunet Minihytte
Gnr./Bnr.

TEGN. NAVN:

BYGGEPLASS:

TILTAKSHAVER:

NK

TEGN.

#
REV. DATO

MÅL:

A3

FORMAT:

A20-1

TEGN.NR:

-utvidet m/åpen hems

09.11.2021 1:100

DATO:

KN

Minihytte 4

HUS

SIGN.

Blefjelltunet
10422 - Planer, snitt og fasader

PROSJEKT:

NK

2,30

Plan 1.etg

Fasade 3

7,30

2,80

5,0 m2

Sov

3,6 m2

Bad

8 x 21

1,8 m2

Entre

800 x 2 100

REV: BESKRIVELSE

2,20

1 800 x 600

Fasade 3
Fasade 1

9 x 21

1 300 x 1 500

Bh: 100

Bh: 1 000

1 800 x 600

Plan hems
5,10

17,6 m2

Hems

Fasade 1

A

B

C

D

E

F

2

4,9 m

Sov

1,4 m2

Bod

9 x 21

2,25

12,0 m2

Veranda

3,70

9 x 21
1 800 x 600

0,90
4,00
1,70
0,90
3,90
4,00

Åp
en
tn
ed
700 x 1 600

Bh: 1 000
Bh: 500

8 x 21
500 x 1 600

A
A

1 000 x 600
2 300 x 1 500
1 000 x 2 100
600 x 1 600 1 700 x 2 600

A
Bh: 500

A

Bh: 1 000
Bh: 100
Bh: 0
Bh: 0
Bh: 1 000

Fasade 2
Fasade 2

0,90
5,70
5,70
2,20

112
112
17/210

LF

17/74
Grense for delområde

BVF20

17/4F1

75

T72
113
17/152
113

1183 m2

F1

17/4F50
79

F50

0/1

LF

V3
SK

GnrBnr

4
111

8.0

Nettstasjon grunnriss

Maks 12 enhe

VFV

6.0

V

7/221

TUN

BKB12

6.0

T73
0

6.

856 m2

250,0 m2

17/19
250,0 m2

250,0 m2

P
P

BRE2

P
P

250,0 m2

P
P

250,0 m2

P

83

TUN 3-2
BKB11

P

17/4F40

17/4F16

F40

250,0 m2

P
P

BKB10

P

N36

Fa

P

F16

250,0 m2

TUN 2

P
P

FS2

P
P

Maks 12 enheter
P

LSO

17/5

Maks 1

17/5

P

P

250,0 m2
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Blefjell Hytteutvikling AS
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BVF5

FESTEKONTRAKT FOR FESTE AV TOMT TIL
FRITIDSBEBYGGELSE
Innsenders navn og adresse (rekvirent):

Plass for tinglysingsstempel

Opplysninger i feltene 1 – 7 registreres i grunnboken.
1. Eiendommen(e)
Kommunenr.:
Kommunenavn
3050
FLESBERG

Gårdsnr.:
17

Beskaffenhet:
Råtomt i Åsland Fjellgrend

Bruksnr.:

Festenr.:

Tomtens areal:

Tomteverdi:

250

250.000 kr

m2

Tomt nr.

2. Bortfestes av
Fødselsnr. (11 siffer)/ Organisasjonsnr.
(9 siffer)

Navn

Ideell andel

300881 -

GUNN HEGE HUSLENDE

1/1

Navn:

Ideell andel

3. Til
Fødselsnr. (11 siffer)/ Organisasjonsnr.
(9 siffer)

4. Festeavgift pr. år
8.500 kr
5. Festetid:
Antall år:

Opprettet: xxxxxx

6. Panterett for festeavgiften
Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomta for skyldig festeavgift for de siste tre
årene. Panteretten går foran alle rettsstiftelser som festeren har påheftet tomta.
7. Supplerende tekst
Se vedlegg.

Dato

Bortfesters underskrift

Festers underskrift

1
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RETTIGHETER OG VILKÅR (SOM IKKE SKAL TINGLYSES)
8. Tomtas beliggenhet
Festetomten er i samsvar med matrikkelbrev tinglyst………………………….
Tomta er oppmålt i henhold til reguleringsplan for Åsland Fjellgrend, vedtatt i Flesberg
kommunestyre 17.06.2021. Tomta har et oppmålt areal på 250 m2.
Grensepunkter skal vedlikeholdes av festeren. Grunn under vann er ikke inkludert i tomta.
9. Bebyggelse
Fester gis rett til å sette opp fritidsbolig på maksimalt BYA 50 m2 (inkludert evt. tilbygg), som
skal plasseres etter anvisning fra kommunen og godkjenning fra bortfester.
Bortfester er opptatt av å skape et helhetlig og veldrevet hytteområde som alle trives i.
Det legges derfor stor vekt på at bebyggelsen er tilpasset terrenget og byggestil for området.
For å skape en helhetlig byggestil i området, skal fritidsbolig med evt. tilbygg tilpasses gjeldende
byggestil. Oppføring av fritidsbolig og evt. tilbygg skal skriftlig godkjennes av grunneier.
Fritidsboligen skal være i samsvar med reguleringsplan m/ bestemmelser for området.
Det kan kun søkes dispensasjon fra reguleringsplan m/bestemmelser dersom grunneier
skriftlig har samtykket til dette.
Blefjell hytteutvikling AS (org.nr. 923 743 367) har fortrinnsrett til oppføring av evt. tilbygg til
fritidsboligen.
10. Festeavgiftens betaling og regulering
Festeavgiften betales forskuddsvis den 15.01 hvert år. Avgiften skal etter denne kontrakt
reguleres første gang den 01.01.2025 og deretter hvert 5 år.
Festeavgiften på kr. 8.500,- er en avkastning av tomteverdien beregnet etter 3,4 % av verdien
som pr. i dag er kr. 250.000).
Festeavgiften reguleres i samsvar med endringer i konsumprisindeksen, og beregnes ved å
benytte indekstallet for august måned året før ny avgift trer i kraft, og indekstallet for august
måned før avgiften sist ble regulert eller fastsatt. Dersom konsumprisindeksen ikke blir
opprettholdt i hele festetida, anvendes den indeks som avløser konsumprisindeksen.
Dersom lov eller forskrift senere skulle gi anledning til det, reguleres festeavgiften hvert 10. år i
samsvar med tomteverdien på lignende tomter i distriktet. Festeavgiften gir i dag en avkastning
på 3,4 % av regulert tomteverdi. Avkastningen skal ved neste regulering følge den til enhver tid
gjeldende sedvanlige festerente. I mellomliggende år reguleres festeavgiften med endringer i
konsumprisindeksen slik som ovenfor.
11. Infrastruktur mv.
11.1 Etablering og drift mv av infrastruktur
Grunneier fester bort råtomt, og har ingen ansvar eller forpliktelser knyttet til opparbeidelse,
drift og vedlikehold av vann, avløp, strøm og fiber i området. Det er Blefjelltunet AS (org.nr.
923 743 189) som er ansvarlig for utbygging og/eller avtaleinngåelse med leverandører av
infrastruktur.
Det presiseres imidlertid at fester er forplikter seg til å dekke sin andel av faste og variable
utgifter til drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av all infrastruktur, herunder offentlige
eller private pålegg knyttet til veg, vann, avløp og strøm til den leverandør som til enhver tid
leverer disse tjenestene.
2
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11.2 Veganlegget i Åsland Fjellgrend
Grunneier eier veganlegget i Åsland Fjellgrend. Fester gis vegrett på grunneiers eiendom i
henhold til reguleringsplan for Åsland Fjellgrend gbnr. 17/5 i Flesberg kommune mot at fester
dekker sin andel til drift (herunder brøytekostnader og strøing) og vedlikehold av veganlegget.
Grunneier er ansvarlig for drift (herunder brøyting og strøing) og vedlikehold av veganlegget i
Åsland Fjellgrend. Grunneier har imidlertid rett til i sin helhet å sette bort denne forpliktelsen
til andre aktører, herunder til entreprenører, Blefjelltunet velforening eller øvrige som tilbyr
slike tjenester. Drift og vedlikehold skal skje til markedsmessige vilkår.
11.3 Friluftsmessig infrastruktur
Fester er forpliktet til å betale et årlig beløp til drift og vedlikehold av skiløyper og lignende
grønn infrastruktur på Blefjell.
Ovennevnte forpliktelse skal tinglyses på tomta med følgende tekst:

«Eiendommen gnr. 17 bnr. XX i Flesberg kommune (k.nr. 3050) plikter å betale den årlige
avgiften til Blefjell Løypeforening (org.nr. 980 909 301) for drift av stier og skiløyper på
Blefjell.»
11.4 Eventuell innløsning av festetomten
Eventuell framtidig innløsning av festetomten har ikke innvirkning på forpliktelsene til å dekke
kostnader som nevnt ovenfor. Ved eventuell innløsning av tomten er fester fortsatt forpliktet til
å betale vederlag for rettighetene som nevnt ovenfor.
12. Råderett over tomta
Festeretten gir ikke rettigheter til jakt, fangst eller fiske på bortfesters eiendom, og gir ikke rett
til inngjerding av tomta. Eventuell inngjerding må avtales særskilt. Festeren må finne seg i at
det beites i området. Trær på tomta kan bare fjernes med grunneiers samtykke. Fester kan
kreve at trær på tomta som hindrer utsikt eller er til særlig ulempe blir fjernet. Trærne er
bortfesters eiendom.
13. Framtidig utvikling
Fester forplikter seg til å akseptere videre næringsutvikling/fremtidig utnytting av grunneiers
eiendom. Bebyggelse i reguleringsområdet utover det som er angitt i reguleringsplan for
Åsland Fjellgrend gbnr. 17/5 i Flesberg kommune, vedtatt av Flesberg kommune, 17.06.2021,
er ikke tillatt med mindre reguleringsplanen blir endret. Grunneier skal i ethvert tilfelle
samtykke til tilbygg på festetomten, jfr. punkt 7.5.
Festeren kan ikke gjøre innsigelser mot framføring av vann- og avløpsledninger og kabler for
elektrisitet, fiberbredbånd el.l. Dersom luftkabler, jordkabler eller ledningsnett ikke kan
legges utenfor festetomta, forplikter festeren seg til å la slike anlegg passere over sin tomt uten
vederlag for anlegg og framtidig vedlikehold. Festeren har krav på istandsetting av tomta etter
at inngrepene er utført.
14. Mislighold – heftelser
Tomtefestelovens bestemmelser kommer til anvendelse med hensyn til eventuelt mislighold av
festeavtalen fra bortfester eller fester.
Skyldig festeavgift som ikke er betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav kan grunneieren
kreve tvangsinndrevet uten søksmål etter §§ 7–2 og 4–18 i Lov om tvangsfullbyrdelse og
midlertidig sikring (26.06.1992 nr. 86).
Bortfester plikter å sørge for pantefrafall på den tomt som denne festeavtalen gjelder. Fester
plikter å betale eventuelle kostnader forbundet med pantefrafall. Tomta skal være heftelsesfri
med unntak av ovenfor nevnte panterett.
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15. Dekning av kostnader
Festeren skal dekke følgende kostnader:
1. Alle omkostninger ved tinglysing, kart og delingsforretning eller andre lovbestemte
gebyrer ved opprettelse og overføring av denne kontrakt.
2. Alle løpende offentlige avgifter vedrørende eiendommen som påløper etter festetidens
begynnelse. Fester skal også dekke eventuell eiendomsskatt som måtte bli utskrevet på
tomt og bebyggelse. Dersom kommunen fremsetter krav om eiendomsskatt direkte
overfor bortfester for verdien av tomten/grunnen, skal fester dekke bortfester sine
kostnader til slik skatt. Fester plikter ikke å dekke eventuell formuesskatt som måtte
bli avkrevd bortfester for tomten/grunnen.
3. Refusjonsforpliktelser overfor det offentlige eller andre som måtte oppstå som følge av
tiltak som iverksettes etter festetidens begynnelse.
4. Andre kostnader som følger av denne kontrakt og alle øvrige kostnader som er knyttet
til festerettigheten.
16. Elektronisk kommunikasjon
Partene samtykker i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. Tomtefesteloven § 6a.
***
Denne kontrakt er utstedt i 3 – tre - eksemplar, hvorav ett eksemplar beholdes av fester, 1
eksemplar beholdes av bortfester og ett eksemplar sendes til tinglysing.

Sted og dato:
Sted: ………………………….Dato: ….……/……….. 2021
Bortfesters underskrift:

Gjentatt med blokkbokstaver:

…………………………………………….

GUNN HEGE HUSLENDE

Festers underskrift:

Gjentatt med blokkbokstaver:

…………………………………………….
…………………………………………….
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Tillegg til festekontraktens punkt 7 – supplerende tekst
7.1 Eiendommen gnr. 17 bnr. XX i Flesberg kommune (k.nr. 3050) plikter å betale den årlige
avgiften til Blefjell Løypeforening (org.nr. 980 909 301) for drift av stier og skiløyper på Blefjell.
7.2 Fester er forpliktet til å være medlem i Blefjelltunet velforening (org.nr………………).
7.3 Overdragelse av festeretten skal godkjennes av bortfester, men kan ikke nektes av bortfester uten
saklig grunn.
7.4 Bruk av eiendommen i strid med reguleringsplanen og dens vedtekter er ikke tillatt.
7.5 Det er kun tillatt å bebygge festetomten med maksimalt BYA 50 m2 (inkludert evt. tilbygg), men
bortfester kan etter skriftlig avtale med fester fravike denne begrensningen. Bortfester skal i alle
tilfeller skriftlig samtykke til eventuelle tilbygg på festetomten før tiltaket igangsettes.
7.6 Eier av gnr. 17 bnr. 5 i Flesberg kommune har forkjøpsrett ved overføring av festerett og bygning
med unntak for nærstående familie (jf. § 8 i Lov om løysingsrettar). Forkjøpsretten kan gjøres
gjeldende ved overføringer i kontraktsperioden.
Fester plikter å varsle eier av gnr. 17 bnr. 5 i Flesberg kommune om overdragelse av eiendommen
med kopi av kjøpekontrakt innen to uker etter underskrift av kjøpekontrakt.
Dato:

Bortfesters underskrift

Festers underskrift

5
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Megler:
Type oppdrag:
Eierform:
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

Meglerhuset Leinæs AS Foretaksregisteret orgnr. 980407551MVA
04.Salg fritid-prosjektert(buoppflov)
Selveier / Festet tomt

KJØPEKONTRAKT
om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring med tomt (eierseksjon)
Denne kjøpekontrakten regulerer forholdet mellom en utbygger som har gjort avtalen som
ledd i næringsvirksomhet og en forbruker om rett til ny boligseksjon under oppføring.
Avtalen mellom selger og kjøper er følgelig underlagt bestemmelsene i Lov av 13.06.1997 nr.
43 Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bolig m.m. (Bustadoppføringslova).
De rettighetene som er gitt forbruker i denne loven, kan ikke innskrenkes ved avtale, jf.
lovens § 3.
Mellom
Blefjelltunet AS

Orgnr: 923743189

Kurerveien 22
3290 Stavern
heretter kalt selgeren, og
Kjøper 1:………………………………………………

Født:………………………..

Kjøper 2:………………………………………………

Født:………………………..

Adresse:……………………………………………………………………………………
Pnr./ Sted: …………………………………………………………………………………
E.post:……………………………………………………………………...………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………
heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende kontrakt:

Sign. kjøper

52

Sign. selger

Side 1 av 13

1. SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Selger forplikter seg til å overdra til Kjøper ny fritidsbolig under oppføring.
Fritidsboligen blir på festet tomt.
Hytte nr.________ på eiendommen Gnr. 17 Bnr. 5 i Flesberg kommune
Eiendommen er under fradeling.
Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som "Boligen".
Kjøper har fatt seg forelagt bygningsmessig leveransebeskrivelse av Boligen (inntatt som
kontraktsdokument) samt salgsprospekt etc., og vil overta Boligen i overensstemmelse med
spesifikasjoner, beskrivelser og eventuelle skriftlige avtaler om endringer / tilleggs-arbeider
som inngås direkte mellom Selger, eller den Selger har oppnevnt, og Kjøper.
Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte
spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens
kvalitet og funksjon i vesentlig grad, samt eventuelle endringer som følge av pålegg fra
myndighetene.
Kjøper har ved gjennomgang av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens
foreløpige tomtegrenser, samt reguleringsplan for området. Endelige tomtegrenser og
tomteareal fastsettes av Selger, som også innhenter kommunal godkjenning.
Dersom hjemmelen til eiendommen p.t. ikke skulle være overført til Selger, innestår Selger
for å ha rett til å forføye over eiendommen iht. avtale med hjemmelshaver.
2. KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Eiendommen overdras for en kjøpesum kr _____________________________________,00/100, heretter kalt kjøpesummen.
Kjøpesummen er kun gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider
ved skriftlig avtale mellom partene, se punkt 7. Alle endrings- og tilleggsarbeider avtales
direkte mellom partene i separat avtale. Eventuelle tilleggsbestillinger innbetales til meglers
klientkonto. Alle bestilte tillegg skal være oppgjort før overtagelse i tillegg til avtalt kjøpesum.
Kjøpesummen gjøres opp på følgende måte:
Kjøpesum og omkostninger
Kjøpesum
Tingl.gebyr pantedokument
Tingl.gebyr skjøte
Pantattest kjøper
Tingl.gebyr festekontrakt

Beløp
_________________
585
585
172
585

Totalt kr.

,,,,,,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Sign. kjøper

Sign. selger
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3. SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger vil stille garanti for oppfyllelse av denne kjøpekontrakten i henhold til
bustadoppføringslova § 12. Garantien stilles i form av selvskyldnergaranti eller tilsvarende fra
en finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge.
Selger har tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre
setning, se denne kontrakt punkt 14. Garantier vil bli stillet så snart forbeholdene er falt
bort/hevet og kjøper er varslet om dette. Garanti skal uansett stilles før byggestart.
Frem til garanti er stillet kan kjøper holder tilbake hele vederlaget.
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av
kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. Endringer/tilvalg som
avtales etter at kontrakt er inngått, fører ikke til at garantisummen endres.
Selger må stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 for å kunne disponere over innbetalt
forskudd.
Dersom det ikke er reklamert ved utløpet av garantiperioden eller de reklamerte forhold er
tilfredsstillende utbedret, bortfaller garantien automatisk på dato etter at garantitiden er
utløpt.
Kjøper skal senest 14 dager etter signering av denne kjøpekontrakten, stille sikkerhet i
form av tilfredsstillende finansieringsbekreftelse fra bank eller annen
finansieringsinstitusjon for oppfyllelsen av sine forpliktelser etter avtalen med et beløp lik
kontraktssummen. Det skal ved fastsettelsen av den sikkerhet Kjøperen stiller, tas hensyn
til avtalt delinnbetaling/ forskuddsbetaling. Finansieringsbekreftelsen må ha varighet frem
til faktisk overtakelse.
Dersom finansieringsbekreftelse ikke fremlegges innen fristen, kan Selger heve
kontrakten. Dersom Selger velger å heve kontrakten på dette grunnlaget, skal ev.
delinnbetaling tilbakebetales. Det gjøres imidlertid særskilt oppmerksom på at
finansieringsbekreftelse ikke er et gyldighetsvilkår; herunder kan Selger velge å forholde
seg til den inngåtte avtalen uten hensyn til om finansieringsbekreftelse fremlegges eller
ikke.
4. OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av:
Meglerhuset Leinæs AS
Postboks 27
3251 Larvik, Tlf: 33 13 52 50, Epost: post@leinaes.no
Partene gir Megler ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt, og
alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes til Megler.
Oppgjør for endringsarbeider/ tilleggsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto, og
forfaller til betaling samtidig med sluttoppgjøret dersom ikke annet er fastsatt i skriftlig avtale
mellom partene.
Dersom det avtales at endrings-/tilleggsbestillinger skal betales ved levering, er Selger
forpliktet til å stille forskuddsgaranti for beløpet, ref. bustadoppføringslova § 47. Dersom det
avtales at tillegg/endringer skal bestilles hos underentreprenører/leverandører, foretas
oppgjør etter overskjøting.

Sign. kjøper
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Ved betalingsmislighold har Kjøper ikke krav på overtakelse eller hjemmelsoverføring før
betaling og medvirkning er ytt i samsvar med avtalen, jf. bustadoppføringslova § 55.
Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til avtalen
være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer og
tilleggsarbeider. Eventuell forsinkelse ved tinglysing og oppgjør som skyldes forhold på
Kjøpers side, er Kjøpers ansvar. Skyldes forsinkelsen forhold på Selgers side, er det Selgers
ansvar.
Utbetaling fra Megler til Selger skjer etter Kjøpers har overtatt Boligen og hjemmelen er
overført fra hjemmelshaver til Kjøper.
For øvrig forutsettes for gjennomføring av oppgjør at;











alle nødvendige dokumenter foreligger i underskrevet stand,
tomten er fradelt,
alle veier og tekniske anlegg er ført frem til tomten,
Boligen er klar til overtagelse,
det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for Boligen,
det foreligger garanti iht. bustadoppføringslova § 12,
Selgers byggelånsbank har bekreftet at pant slettes for matrikkelenheten
ev. pantedokumenter er tinglyst
festekontrakt er tinglyst,
overtagelsesprotokoll signert av både Selger og Kjøper er mottatt av Megler

Leinæs & Partners gis fullmakt av begge partene til å foreta endelig oppgjør, registrere og
slette heftelser, overføre hjemmel til kjøper og opprette og registrere andre dokumenter som
har sammenheng med handelen.
Avtalte forskudd, sluttoppgjør, omkostninger og ev. forsinkelsesrenter skal i sin helhet
overføres eiendomsmeglers klientkonto 1503.07.14684 innen dato for overtagelse.
Alle betalinger merkes med Blefjelltunet – Hytte:__________
Sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres senest to virkedager før
overtagelse.
Selger samtykker i at megler, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett,
kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen.
Når selger har oppfylt vilkåret om å stille forskuddsgaranti etter buofl § 47, godskrives selger
renter av innestående forskuddsbetalinger på klientkonto, bortsett fra renter av omkostninger
som er innbetalt av kjøper. Overskrider rentebeløpet ½ rettsgebyr utbetales beløpet til den
som til enhver tid har instruksjonsretten over pengene jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10
(3).
Kjøper må svare forsinkelsesrente av hele kjøpesummen ved forsinket innbetaling. Dersom
forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med mer enn 30
dager, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve.
Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør har funnet sted og
ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra Boligen uten
søksmål og dom, jf. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd (e). Dette
gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum.
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Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg
dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter
denne kontrakt.
Dersom kjøper påberoper seg mangler ved overtagelse, skal det omtvistede beløp likevel
betales til klientkonto (eller sperret konto iht. bustadoppføringslovens «§ 49 Deponering av
omtvista vederlag») innen fastsatt frist for at overtagelse skal kunne avholdes. Selger er da
forpliktet til å avholde overtagelse, og megler vil holde tilbake det omtvistede beløp på
klientkonto (ev. sperret konto som partene i felles skap disponerer). Meglerforetak/bank vil i
slike tilfeller kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet mellom partene eller rettskraftig dom.
Det tar vanligvis inntil 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til oppgjør overfor
selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager banker imellom kommer i tillegg. Rundt enkelte
datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før oppgjør overfor selger foretas.
Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Kartverket har, og megler/oppgjørsavdeling kan
på ingen måte påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og
påfølgende oppgjør.
Meglerforetaket er underlagt lov av om «tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering». Dette
medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige parter innen
handelen kan gjennomføres.
5. HEFTELSER
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent
med innholdet av denne. Kjøper er kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele prosjektet,
før fradeling/seksjonering.
Kommunen har legalpant (lovbestemt pant) for kommunale avgifter, eiendoms-skatt og
enkelte særlige eiendomsavgifter og - gebyrer, jf. panteloven § 6-1. Grunneier har pant for 3
års forfalt festeavgift.
Kjøper kan forøvrig ikke motsette seg, eller kreve prisavslag/ erstatning, for tinglysing av
øvrige nødvendige erklæringer/avtaler, servitutter og lignende vedrørende eiendommen,
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av
prosjektet.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for
selgers regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom
utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtagelse. Dette gjelder også om slike
forretninger blir avholdt innen tinglysning av skjøte finner sted.
Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder
utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger
forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen
tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v.
som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen (jf. § 9).
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for
overføring til annet panteobjekt de lån som fremgår av grunnboksutskriften/ oppgjørsskjema
og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Selger kan tinglyse rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter og bestemmelser pålagt
av det offentlige.
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Det gjøres oppmerksom på at kjøpers bank vil få prioritet etter ev. tinglyste
rettigheter/servitutter.

6. TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med kontraktsinngåelsen. Skjøtet deponeres hos
Megler inntil tinglysing finner sted. Tinglysing av skjøtet kan først skje når Kjøper har
innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger, eller når det foreligger tilfredsstillende garanti for at
fullt oppgjør vii finne sted. Selger og Kjøper gir Megleren fullmakt til å påføre korrekt
eiendomsbetegnelse på skjøtet så snart dette foreligger; herunder når eiendommen er
fradelt.
Etter overtakelse skal eiendommen/Boligen overskjøtes til de(n) Kjøper(e) som
kjøpekontrakten utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke.
På eiendommen hefter en panterett med urådighetserklæring til megler for et beløp
tilsvarende den samlede kjøpesum tillagt 10% for samtlige eiendommer i prosjektet. Megler
sletter panteretten når forbrukeren har fått tinglyst skjøte for eiendommen.
All tinglysing av dokumenter skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må
snarest mulig overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes
opp av kjøper og selger. Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det
særskilt avtale om det.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når
lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt.
Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 og 47
godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av
omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper.
Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre
enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.

7. BOLIGEN
Selgeren skal levere boligen, og eventuelle arbeider på tomten med god håndverksmessig
standard. Materialer forutsettes av vanlig god kvalitet.
Arbeidet skal utføres etter god handverksmessig standard i samsvar med den
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger
prospektet. Selger har likevel rett til å foreta endringer som beskrevet i kontrakten.
I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at
sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges
utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, skal selgeren komme med en
skriftlig redegjørelse for hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av tidsbruk.
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Endringer og tilleggsarbeider som skal utføres på bygget, skal avtales skriftlig med angivelse
av tilleggsvederlag samt endrede tidsfrister.
Tilvalg avtales direkte med utbygger. Selger har rett til å kreve tilleggsfrist ved endringer og
tilleggsarbeid som forsinker fremdriften jf. bustadoppføringslova § 11.Kjøper kan ikke kreve
utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15% jf.
bustadoppføringslova § 9.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. i henhold til
bustadoppføringslova § 44. Selger har videre rett til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for
betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.
Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir
rett til endring av avtalt pris, under forutsetning av at dette ikke reduserer boligens kvalitet.
Endringer som nevnt skal, så langt det er praktisk mulig informeres om til kjøper.
8. UTVENDIGE OG INNVENDIGE FELLESAREALER
Eiendommen skal leveres med opparbeidelse av utvendige arealer og beplantning iht.
leveransebeskrivelse.
Partene er innforstått med at tomtearealet ikke er nøyaktig oppmålt.
Selger skal fremlegge målebrev utstedt av kommunen før overtakelse. Partene aksepterer at
arealavvik, så fremt det ikke er vesentlig, ikke er gyldig reklamasjonsgrunn eller kan gi grunnlag
for endring av den avtalte kjøpesum.
Ved opparbeidelsen forbeholder selger seg retten til å foreta mindre justeringer og endringer som
er nødvendige som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger.
Dersom det blir nødvendig med endringer som må anses som vesentlige skal selger så langt det
er praktisk mulig, informere kjøper skriftlig om slike endringer.
Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på
disse arealene kan bli avholdt, etter overtakelse av eiendommen.
Ferdigstillelse og overlevering av slike arealer kan ikke påregnes utført samtidig med
innflytning av Boligen. Dette skal ikke regnes som en mangel eller forsinkelse ved Selgers
ytelse i henhold til denne kontrakt, og gir derfor ikke Kjøper rett til å gjøre
mislighetsbeføyelser gjeldende; herunder kan overtakelse ikke nektes på dette grunnlag.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av eiendommen, aksepterer
partene at 3 % av kjøpesummen holdes tilbake dersom annet beløp ikke er avtalt. Renter tilfaller
selger.
Ved overlevering av fellesarealer og utomhusanlegg, skal det føres protokoll på tilsvarende
måte som for boligene. Mangler, gjenstående arbeider samt fremdrift og ferdigstillelse skal
protokolleres.
Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid.
Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest
før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Selger skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at kjøper samtykker til at det tilbakeholdte
beløp utbetales selger, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av
tilbakeholdte beløp. Renter tilfaller selger.
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Punkt 10 om mangler er også gjeldende for utvendige og innvendige fellesarealer.
9. FREMDRIFT I PROSJEKTET
Boligen kan påregnes klar til overtakelse ca. 6-12 måneder etter igangsatt byggestart.
Byggestart vil skje innen rimelig tid etter at Selgers forbehold iht. avtalens § 13, er
løftet/innfridd.
Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i pkt. 14 innen fristen, skal Selger
fastsette en Overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn 3 måneder. Selger skal da
innen 14 dager etter utløpet av fristen i pkt. 14 sende en skriftlig melding til Kjøper om når
Overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal være ferdigstilt i løpet av denne
perioden. Dersom Selger ikke har sendt melding til Kjøper og fastsatt en overtakelsesperiode
innen fristen på 14 dager, gjelder perioden ____.kvartal 20_____ som overtakelsesperiode.
Endelig overtakelsestidspunkt fastsettes av Selger.
Selger skal innkalle Kjøper til ferdigbefaring som vil bli avholdt 2 - 6 uker før overtakelse. På
ferdigbefaringen skal partene kontrollere Boligen og søke og avdekke eventuelle feil og
mangler som i hovedsak skal søkes utbedret før overtakelse.
Dersom Selger oversitter avtalte tidsfrister, gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslova §
18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Ved forsinkelse beregnes dagmulkt med 0,75
promille av kjøpesummen og regnes for hver kalenderdag frem til Boligen er klar for
overlevering.
Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf. bustadoppføringslova § 18. For øvrig
vises til det bustadsoppføringslovens kapittel III.
Dagmulkt eller erstatning kan settes ned dersom det vii virke urimelig for Selger ut fra
omfanget av arbeidet, størrelsen på tapet og forholdene ellers.
Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lockout eller gjøre seg gjeldende andre
forhold som Selger ikke er herre over, kan Kjøper av den grunn ikke kreve dagmulkt eller
erstatning og heller ikke heve kjøpet eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser.
Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll, kan Selger ha krav på
fristforlengelse.
Inntil samtlige boliger med tilhørende utomhusarealer i hele prosjektet/omradet er ferdigstilt,
har Selger rett til å ha støyende anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.
Denne retten gjelder sa lenge byggearbeidene med prosjektet/i området pågår. Eventuelle
skader dette matte påføre eiendommen/området, skal Selger snarest utbedre. Kjøper må
påregne ulemper i form av støv, støy mv., så lenge arbeidene pågår.
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av Eiendommen gi kjøper skriftlig melding om
endelig overtagelsesdato, som skal ligge innenfor overtagelsesperioden. Den endelige
overtagelsesdatoen er bindende og dagmulktutløsende.
Selger skal sørge for ferdigattest. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge
før overlevering til kjøper.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av
noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper.
Kjøper skal overta eiendommen ved overtakelsesforretning. Overtakelsesforretning skal
foretas ved en felles befaring av eiendommen hvor begge parter deltar. Selger skal sørge for
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at det føres protokoll over befaringen som skal undertegnes av partene. Selger vil innkalle til
overtakelsesforretning med minst syv dagers varsel, jf. bustadoppføringslova § 15.
Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider. Kjøper kan
nekte å overta dersom det foreligger mangel som gir rimelig grunn til å nekte overtakelse.
Kjøper har ikke rett til å overta boligen før hele kjøpesummen, inklusive omkostninger og
eventuelle renter i henhold til punkt 5, samt betaling for endringer og tilleggsarbeider, er
innbetalt.
Hvis overtakelse ikke gjennomføres som følge av at boligen har slike vesentlige mangler at
Kjøper kan nekte å overta boligen jf bufl. §15, vil den innbetalte del av kjøpesummen bli
sperret på Meglers klientkonto inntil boligen kan overtas.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen.
Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det
tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale
kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse
som selger ikke svarer for.
På overtakelsesforretningen skal partene sammen gjennomgå Boligen. Kjøperen er forpliktet
til, under besiktigelsen, å påpeke synlige feil eller mangler. Selgeren forplikter seg til å
utbedre alle kjente feil eller mangler innen rimelig tid.
Kjøperen kan kun nekte overtagelse dersom Boligen på overtagelsestidspunktet lider av
mangler som gir rimelig grunn til å nekte jf. bustadoppføringslova § 15 tredje ledd.
Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til
den betydning mangelen har for Boligens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøperen
prisavslag i stedet for å foreta utbedringer.
Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende mangler eller ikke møter til overtakelsesforretning, til tross
for forsvarlig varsling, anses Boligen som godkjent.
Ved overtakelsesforretningen skal Selger eller den Selger utpeker føre protokoll. Protokollen
skal underskrives av begge parter. Partene skal ha ett underskrevet eksemplar av
protokollen. I tillegg skal ett eksemplar overleveres Megler. Dette kan også gjøres
elektronisk.
Dersom partene blir enige om ny overtagelsesdato, skal dette meldes skriftlig fra begge
parter til Megler senest 7 dager før ny overtagelsesdato.
Overtakelse baserer seg på prinsippet om ytelse mot ytelse. Dersom ikke annet er avtalt,
utleveres nøklene til Boligen ved avsluttet overtakelsesforretning, såfremt kjøpesum,
omkostninger og ev. tilleggsvederlag er bekreftet innbetalt. Manglende bekreftelse fra Megler
på fullt innbetalt oppgjør gir Selger rett til å holde tilbake overlevering av nøkler inntil slik
bekreftelse foreligger, eller inntil det foreligger dokumentasjon/garanti på fullt oppgjør som
Selger aksepterer.
Boligen er Selgers risiko frem til overlevering. Risikoen går over på Kjøper ved gjennomført
overtakelsesforretning. Overtar Kjøper ikke til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har han
risikoen fra det tidspunkt da han kunne fatt overta bruken.
Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, plikter Kjøper likevel å gjøre opp etter denne
kontrakt, selv om Boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Kjøper ikke
svarer for.
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Kjøper svarer fra overtagelsen for Boligens utgifter, og har rett til eventuelle inntekter.
Ved overtagelsen skal Boligen av Selger leveres i ryddet stand. Det er ikke krav om at
Selger skal ha foretatt vask av Boligen. Selgers totalentreprenør sørger for byggrengjøring
som omfatter rydding og grovrengjøring, men ikke rundvask.
Dersom det oppstår tvist mellom partene om hvorvidt Boligen er tilstrekkelig
ryddet/grovrengjort ved overtagelsen, er partene enig om at en slik tvist skal kunne avgjøres
med bindende virkning av Megler etter forutgående befaring av Boligen. Krav om slik
befaring må være meddelt Megler før innflytning og senest 24 timer etter overtagelsen. I
motsatt fall er kravet tapt.
10. ETTÅRSBEFARING
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om
lag ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16.
Ved ettårsbefaringen skal partene i fellesskap gjennomgå eiendommen. Kjøper skal bemerke
forhold kjøper mener er mangelfulle. Fristene beskrevet i punkt 7 ovenfor gjelder også i perioden
mellom overtakelse og ettårsbefaringen. Selger hefter ikke for mangler som skyldes uriktig bruk
av eiendommen eller skader påført av kjøper. Selger er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner
som er å anse som ordinært vedlikehold.
Hver av partene kan kreve at det avholdes besiktigelse/kontrollbefaring av Boligen om lag ett
år etter overtakelsen. Ved slik eventuell besiktigelse skal det føres og underskrives protokoll
på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Begge parter skal ha ett underskrevet
eksemplar av protokollen. Det vises ellers til bustadoppføringslova § 16.
Ved denne besiktigelsen plikter Kjøper å påvise de mangler som matte ha oppstått i perioden
og som han mener kan tilbakeføres til Selgerens ansvar. Melder ikke Kjøperen ved ettårsbesiktigelsen fra om mangel som han har oppdaget, eller som han burde ha oppdaget ved
vanlig aktsom besiktigelse, kan han ikke senere påberope seg dem.
Mangler og feil som blir avdekket forplikter selger seg til å protokollere og utbedre så snart
som mulig og senest innen 3 måneder etter befaringen.
11. KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON
Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid,
kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting,
prisavslag, erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av
kjøpesummen. Vesentlig forsinkelse anses inntrådt når avtalt overtagelsesdato er passert
med 30 dager.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen,
kan selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving,
erstatning, forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av
eiendommen til kjøperen. Vesentlig forsinket betaling anses inntrådt når forfallsdato er
oversittet med 30 dager.
Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts
oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at
avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at
misligholdet/mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jf. buofl §§ 17 og 29.

Sign. kjøper

Sign. selger
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12. FORSIKRING
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som
dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
Kjøper sørger for forsikring fra og med overtagelsesdagen.

13. AVBESTILLING
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 62.200,(inkl. mva.). Ved avbestilling etter at selger har varslet byggestart gjelder reglene i
bustadoppføringslova.
14. SELGERS FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av denne kjøpekontrakten:
At Selger får solgt minimum 10 av hyttene i prosjektet, at prosjektet deretter oppnår endelig
kommunal godkjenning samt igangsettingstillatelse (IG).
Selger varsler Kjøper når bygging igangsettes (byggestart). Arbeider med og på
eiendommen som gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne for byggestart i forhold til
kontrakts bestemmelsene her.
Forskyvninger av byggestart/ferdigstillelse etc. som følge av manglende avklaring av
forbeholdene nevnt i § 13, gir ikke grunnlag for at krav om døgnmulkt eller andre krav mot
Selger.
Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er ett år etter at avtalen ble inngått. Selger er
bundet av kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er sendt skriftlig og saklig
begrunnet melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende.
Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:
- denne kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav
gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser
- beløp som Kjøper har innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper ink.
opptjente renter
Prospektmaterialet er veiledende. Selger forbeholder seg retten til å bestemme materialvalg
og utvendig fargevalg på bygningene samt endelig utforming av utomhusarealene. Selger
forbeholder seg også retten til å foreta endringer/justeringer av bygninger og anlegg i
forbindelse med detaljprosjektering, herunder mindre avvik i Boligens bruksareal.
Det tas videre forbehold om endringer i forbindelse med offentlig godkjennelse fra oppstart
og frem til overlevering eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger, jf. også
leveransebeskrivelsen. Slike endringer/justeringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt
standard og gir ikke grunnlag for misligholdsbeføyelser eller noen form for kompensasjon fra
Selger.
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Undertegnede er kjent med, og har akseptert, de forbehold Selger har tatt i nærværende
kontrakt og øvrige kontraktsdokumenter.

15. KJØPERS FORBEHOLD/MEDVIRKNING
Kjøper tar ingen forbehold.
Kjøper skal ikke fremskaffe materialer, utføre personlig arbeid eller på annen måte
medvirke i byggeprosessen før overtakelsen. Dersom dette likevel skal skje, må det avtales
særskilt med Selger i hvert enkelt tilfelle.

16. VIDERESALG AV KONTRAKTSPOSISJON
Kjøper kan ikke videreselge kontraktsposisjonen før overtagelse av boligen.
17. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på ev. øvrige eiendommer i prosjektet.
Uansett om prisforlangende for tilsvarende eiendom i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen
blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.
Dersom det er motstrid mellom tegninger og leveransebeskrivelse, skal
leveransebeskrivelsen gjelde.
Dersom det er boder, biloppstillingsplasser eller andre disponible arealer på eiendommen
som ikke skal følge med seksjonene og som ikke heller trenger å utgjøre fellesareal for
sameiet, forbeholder Selger seg retten til å selv beholde disse arealene/rettighetene. Dette
enten i form av næringsseksjoner, tinglyst bruksrett, ideell andel av seksjonsnummer eller
som tilleggsareal til en av Selgers seksjoner. Selger forbeholder seg retten til fritt å kunne
selge/leie ut slike ledige arealer uavhengig av hva arealet er seksjonert til.
Besøk på byggeplassen før overtakelse kan kun skje etter avtale med Selger, og Kjøper skal
alltid være i følge med en representant for Selger eller totalentreprenør. All annen ferdsel på
byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.
Når det i denne kontrakten er bestemt at Selger skal gi melding, varsel, bekreftelse eller
forøvrig skal kommunisere skriftlig med Kjøper, kan Selger benytte e-post.
Partene har gjennomgått kontrakten med kontraktsdokumenter/bilag og bekrefter at den
inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. som ikke er
tatt med, er således ikke å anse som avtalt mellom partene.
Tvister angående forståelse av kontraktsforholdet eller gjennomføringen av dette, skal
primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlingene ikke fører
frem, skal tvisten løses ved alminnelig domstolsbehandling ved Boligens verneting.
Kjøper har forpliktet seg til å signere standard festekontrakt vedlagt salgsoppgaven.
Overtagelse kan ikke gjennomføres før festekontrakten er signert.

Sign. kjøper

Sign. selger
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18. VEDLEGG





Grunnboksutskrift for eiendommen
Signert tilleggs-/endringsavtale
Salgsoppgave
Festekontrakt

Ved signering av denne kontrakt gis det gjensidig fullmakt selgere seg imellom og kjøpere
seg imellom til å kunne gjennomføre overtagelse og signere overtagelsesprotokoll på vegne
av hverandre.

Sted/dato:
Kjøper:

Selger:

………………………………………………
Kjøper 1:

……………………………………………
Blefjelltunet AS

………………………………………………
Kjøper 2:

Sign. kjøper
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Planbestemmelser

Flesberg kommune

Vedtatt dato: 17.06.2021

Detaljreguleringsplan for
Åsland Fjellgrend 17/5, del av gnr. 17 / bnr. 5
Flesberg kommune
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
PlanID 2020001

1. Planens hensikt
Formålet med revideringen er å tilrettelegge for ny frittliggende fritidsbebyggelse, konsept med
tunbebyggelse og bygning for næring / serviceanlegg, og samtidig tilrettelegge for friluftsliv,
herunder friområder og badeplass med mulighet for økt aktivitetstilbud.

2. Reguleringsformål
Området reguleres til følgende ihht. Plan- og bygningslovens § 12-5.

2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Fritidsbebyggelse – frittliggende
Skianlegg (BAS1)
Skiløypetrasé (BST1-BST4)
Vannforsyningsanlegg (BVF1-BVF9)
Uteoppholdsareal (BUT1-BUT2)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (fritidsbebyggelse – frittliggende og konsentrert og
utleiehytter) (BKB1-BKB15)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (tjenesteyting / fritidsbebyggelse) (BKB)

2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2)
Kjøreveg (SKV1-SKV16)
Parkering (SPA1-SPA3)

2.3 Grønnstruktur (§12-5 nr. 3)
Badeplass/- område (GB1-GB2)
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2.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5)
Seterområde (LSO)
Friluftsformål

2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag (§ 12-5 nr. 6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag
Badeområde (VB1)

2.6 Hensynssoner (§12-6)
Faresone – flomfare (H320)
Faresone – høyspenningsanlegg (H370)

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet
3.1 Situasjonsplan
Sammen med byggesøknaden skal det vedlegges situasjonsplan og terrengprofiler i egnet målestokk
som viser plassering av omsøkte og fremtidige bygninger, parkeringsplasser og hvordan tomten
tenkes disponert. Situasjonsplanen skal vise eksisterende og bearbeidet terreng og eventuelt mur /
konstruksjoner. Alle plan- og profiltegninger skal vise høydeangivelse på terreng og bygningsfasader.
Situasjonsplan og terrengsnitt skal også vise plassering av bebyggelse på nærmeste nabotomter hvis
dette har betydning for byggesøknaden. Arealformålene «Kombinert bebyggelse og anleggsformål»
med fritidsbebyggelse – frittliggende og konsentrert og utleiehytter (BKB1-BKB15) og næring /
tjenesteyting (BKB) skal planlegges helhetlig med felles situasjonsplan.

3.2 Sikring i anleggsperiode
Alle naturområder utenfor avsatte arealformål til utbygging/tomter må sikres med gjerder i
anleggsperioden. Disse områdene skal ikke benyttes til lagring eller som riggplass.

3.3 Kabler og ledninger
Kabler for strømforsyning, tele/TV- og datakommunikasjon og liknende skal innenfor planområdet
legges som jordkabler, langs kjøreveger.
Det kan tillates å legge jordkabler utenom kjøreveger, kun om det ikke er i konflikt med myr,
naturverdier eller trær. I de områdene det må graves egne traseer for framføring av ledninger og
kabler skal disse fortløpende ferdigstilles med tildekking av skogsjord eller påføring av opprinnelig
vegetasjon, eller tilrettelegges som tursti.

3.4 Vann og avløp
Det skal utarbeides en samlet VA-plan for hele planområdet. Vannledninger skal legges i kanten av
veg.
All fritidsbebyggelse skal tilknyttes felles vannforsyning.
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Vannforsyningsanlegg skal hovedsakelig plasseres innenfor arealformålet «vannforsyningsanlegg» på
plankartet og iht. vann- og avløpsplan, men det tillates mindre avvik/justeringer av lokaliteter
utenfor arealformålet hvis dette viser seg å være hensiktsmessig, og ikke medfører fare for
forurensning og heller ikke kommer i konflikt med natur- og friluftsinteresser.
Overvann
Overflatevann skal lede til terreng innenfor hver tomt. Uteområder skal ha permeable overflater der
overflatevann skal infiltreres på egen tomt. Veiledende for planområdet er at >10 mm per kvm
etablert tett flate skal fordrøyes.
Alle rør/kulverter, samt stenfyllinger/plastringer som anlegges hvor veg krysser bekketrasé skal
dimensjoneres så de tåler flomvann, og må utformes slik at det ikke vil kunne skape erodering av
terrenget omkring og fare for flomskader på eiendommer og bygninger i nærheten.
Takvann skal ledes til terreng.
Det tillates ikke bygge- og/eller anleggsvirksomhet innenfor myrområder, eller aktivitet som på noen
måte kan drenere eller reduserekvaliteten på myrområdene.
Kulverter og rør
Alle rør/kulverter, samt stenfyllinger/plastringer som anlegges hvor veg krysser bekketrasé skal
dimensjoneres så de tåler flomvann, og må utformes slik at det ikke vil kunne skape erodering av
terrenget omkring og fare for flomskader på eiendommer og bygninger i nærheten.

3.5 Strøm og energikilder
Alle nye fritidsboliger skal ha innlagt strøm. Det tillates bruk av alternative energikilder som f. eks
solcellepanel. Tekniske hus i forbindelse med el-nettet tillates plassert i LNFR-områder (friluftsformål)
og eventuelt innenfor andre egnede arealformål hvor dette anses hensiktsmessig og ikke kommer i
konflikt med private tomter, natur- og friluftsinteresser. Alle tekniske hus skal vektlegges god estetisk
utforming og være tilpasset omgivelsene.

3.6 Kulturminner
Dersom det fremkommer automatisk fredede kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller
annen virksomhet, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jfr.
Kulturminnelovens § 8.2.

3.7 Vegetasjon
Det tillates ikke flatehogst innenfor planområdet.

3.8 Utearealer
Utbelysning i tilknytning til bebyggelsen skal være skjermet og dimensjoneres for å unngå negativ
eksponering til naboer og fjerntliggende omgivelser. Lyskilden skal være skjermet i 70 grader i
forhold til horisontalplanet og lyse ned.
Flaggstang, portaler og gjerder tillates ikke.

3.9 Bebyggelsens plassering
Bebyggelsens plassering og utformingen skal tilpasses terreng og omgivelser (landskapsbilde), slik at
negative terrenginngrep, herunder dominerende skjæringer og fyllinger minimeres. Skjæringer og
fyllinger skal ikke avvike mer enn 2.0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I krevende terreng (brattere
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enn 1:6) skal det vurderes bruk av underetasje og/eller terrassering, dvs. at gulvnivået avtrappes
etter terrenget med halvetasje(r). Smale bygningskropper og/eller oppdeling i mindre enheter skal
brukes i krevende terreng for å sikre god tilpasning til terrenget.
Byggegrenser er angitt på feltene og gjelder både hoved- og sekundærbygninger. Det tillates ikke at
frittliggende sekundærbygninger som garasje, bod uthus og / eller anneks eller andre tiltak beskrevet
i Plan og bygningsloven §29-4 plasseres inntil 1 meter i fra regulerte grenser som vist på plankart.
Sikkerhet mot brann skal til enhver tid overholdes i byggteknisk forskrift (TEK17) eller til enhver tid
nyeste forskrift.

3.10 Utforming, farge og materialbruk
Bygninger skal oppføres på grunnmur. Unntak gjelder terrasser og verandaer som kan oppføres på
pilarer, søyler etc. Maksimalt synlig del av grunnmur skal i gjennomsnitt ikke være mer enn 0.3 m i
flatt terreng og 0,6 m i bratt terreng.
Ved behov for terrassering eller underetasje på bebyggelsen skal dette forblendes med natursten
alene eller i kombinasjon med kledning av trepanel. Eksponerte forstøtningsmurer på tomten skal
oppføres med natursten (tørrmur).
Fritidsboligene skal vektlegges god estetiske form og materialbehandling. Bygninger/anlegg i feltet
bør tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming som harmoneres godt med
hverandre. Det kan likevel være variasjon i uttrykket for grupper av bebyggelse for å unngå
arkitektonisk monotoni. Sekundærbygninger, dvs. carport/garasje, bod, uthus og/eller anneks skal
oppføres i samme materialer som hovedbygning, og ha en helhetlig og harmonisk utforming.
Fasadene skal være av trematerialer og i deler av fasadene kan det brukes naturstein. I tillegg til
tradisjonell byggeskikk bestående av trematerialer og naturstein, tillates det at bebyggelsen kan
oppføres med moderne elementer av glass, stål og betong sammen med tradisjonelle trestrukturer,
men dette skal være innslag i arkitekturen, og ikke utgjøre hoveddelen av fasaden.
For trematerialer skal det benyttes mørke tjære- eller jordfarger. Dører, vindskier og
vindusomramming og/eller annen staffasje skal ha lignende farger, eller farger som harmonerer godt
med hovedfargen. Hvit farge aksepteres. Elementer av betong og stål skal være naturlig
materialfarget eller ha farger som harmonerer godt med trematerialene. Taktekking skal være torv,
skifer, shingel eller tre, og/eller materialer som ikke er i et reflekterende materiale.
Oppsetting av parabolantenner skal i størst mulig grad unngås, og plasseres skjermet i forhold til
omgivelsene.

4. Fellesbestemmelser for hele planområdet
4.1 Vannforsyning
Før det gis tillatelse til å fradele tomt for fritidsbebyggelse, skal det dokumenteres at det er
tilstrekkelig vannforsyningskapasitet og -kvalitet iht. drikkevannsforskriften.
Før det gis rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse for fritidsbebyggelse skal følgende foreligge:
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-

Dokumentasjon for at det er tilstrekkelig vannforsyningskapasitet og -kvalitet iht.
drikkevannsforskriften for den omsøkte fritidsboligen.
Godkjent VA-plan iht. § 3.4

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller brukstillatelse for fritidsbebyggelse skal:
-

Vann- og avløpsrør være etablert og tilknyttet fritidsboligen.
Regulert kjøreveg være opparbeidet frem til fritidsboligen
Det skal dokumenteres at naturmark er satt i stand og at stedegen matjord er benyttet etter
prinsippene om naturlig revegetering.

4.2 Flom
Før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak innenfor flomsoner, skal det redegjøres for hvordan
bygge- og anleggsvirksomhet tar hensyn til flomfaren, jf. § 10.1.

4.3 Øvrige dokumentasjonskrav
Rigg- og marksikringsplan
Ifm. rammesøknad skal det foreligge rigg- og marksikringsplan som viser hvilke arealer som skal
brukes til riggområder og plassering av anleggsgjerder jf. § 3.2.
Tiltak i friluftsområder
Ved søknad om rammetillatelse for tiltak eller PBL § 20-1 i friluftsområder skal det dokumenteres at
tiltaket ikke er i konflikt med naturmangfoldsverdier, myrer, bekker, ferdselsårer, kulturminner og
uteoppholdsarealer.

5. Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1)
5.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende
Innenfor hver tomt avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse tillates oppført én (1)
hovedbygning/fritidsbolig med bebygget areal inntil 175 m2 - BYA. Sekundærbygninger, dvs.
carport/garasje, bod, uthus og/eller anneks skal ikke overstige bebygget areal 50 m2 -BYA. Totalt 3
bygninger pr. tomt. I tillegg kommer areal til parkering som for hver tomt skal være min. 36 m2 – BYA.
(2 biloppstillingsplasser). Biloppstillingsplass til 1 bil kan være areal av carport/ garasje. Total BYA pr.
tomt skal ikke overskride 211 m2 - BYA.
I tillegg til totalt angitt BYA tillattes lave terrasser (opptil 0,5 meter over terrengnivå) på inntil 30 m2
på tomten.
Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 4,4 og 6,4 meter over gjennomsnittlig planert
terreng. Sekundærbygninger, dvs. carport /garasje, bod, uthus og / eller anneks kan ha mønehøyde
på inntil 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Det tillates én (1) boenhet per. tomt.
Hovedmøneretningen skal følge landskapets terrengform (koter).
Ingen bygninger må komme i konflikt med eksisterende ferdselsårer/stier og / eller være til hinder
eller ulempe for allmenn ferdselsrett.
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Bebyggelsen skal ha saltak/skråtak med takvinkel mellom 18 og 34 grader.

5.2 Skianlegg (BAS1)
Det tillates nødvendig terrenginngrep og hogst i forbindelse med utarbeidelse og skjøtsel av
skianlegget, men det skal ta hensyn til omgivelser, og alle midlertidige inngrep skal istandsettes.
Det tillates etablert skitrekk og tilhørende installasjoner og konstruksjoner som støtter opp om
arealformålet. Det tillates totalt 2 driftsbygninger som støtter opp om aktivitetene innenfor området.
Hver bygning kan anlegges med maksimalt BYA = 50 m2.
Mønehøyden på bygninger skal ikke overstige 4 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Alle bygninger, installasjoner og konstruksjoner skal ha et lavmælt uttrykk og tilpasses omgivelsene i
sin utforming.

5.3 Skiløypetrasé (BST1-BST4)
Det tillates hogst i forbindelse med utarbeidelse og skjøtsel løypenettet.
Løypetraseen som er regulert på plankartet skal kunne justeres/fravikes på detaljnivå hvis dette vil gi
bedre terrengtilpasning når den opparbeides.

5.4 Vannforsyningsanlegg (BVF1-BVF9)
Innenfor arealformålet tillates kun oppføring av bygninger og/eller installasjoner med tilknytning til
vannforsyningsanlegg, brønner og/eller vannposter. Det tillates små pumpehus over brønner.

5.5 Uteoppholdsareal (BUT1-BUT2)
Det tillates etablert lekeapparater, gapahuk, gamme, bålplass o.l. konstruksjoner som støtter opp om
arealformålet. Det tillates totalt 2 bygninger som støtter opp om aktivitetene innenfor området. Hver
bygning kan anlegges med maksimalt BYA = 50 m2.
Mønehøyden på bygninger skal ikke overstige 4 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Alle bygninger, installasjoner og konstruksjoner skal ha et lavmælt uttrykk og tilpasses omgivelsene i
sin utforming.
Det kan anlegges mindre veger og stier innenfor området. Veger bør stenges med bom for å
begrense kjøring med motorvogn, enten periodevis eller permanent.

5.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (fritidsbebyggelse – frittliggende og konsentrert
og utleiehytter) (BKB1-BKB15)
Innenfor arealet tillates oppført frittliggende- og konsentrert fritidsbebyggelse, herunder kjede- og
rekkebebyggelse (vertikalt og/eller horisontaldelt) med inntil 3 boenheter i samme
bygningskompleks, og med tilhørende sekundærbygninger som carport/garasje, bod, uthus og/eller
anneks. Sekundærbygninger kan anlegges som fellesanlegg for flere fritidsboliger. I tilknytning til
arealene kan det opparbeides felles utomhusarealer for lek og rekreasjon.
Det tillates sokkeletasje og/eller kjeller. Det kan anlegges parkeringsplasser som overflateparkering
og/eller i felles parkeringskjeller.
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Utnyttelse, størrelse
Utnyttelsesgrad for hvert delfelt er prosent bebygd areal (%-BYA) = 20 %. Parkeringsareal skal
tilrettelegges for 2 biloppstillingsplasser (36 m2 BYA) pr. boenhet / fritidsbolig, men arealet for
parkering- og trafikkarealer, herunder parkeringskjeller i bygninger og / eller andre
parkeringsløsninger under terreng, regnes ikke med i grad av utnytting (% BYA).
I tillegg til maksimalt angitt BYA tillattes lave terrasser (opptil 0,5 meter over terrengnivå) på inntil 30
m2 i tilknytning til hver fritidsbolig.
Maksimal størrelse for hovedbygning/fritidsbolig og/eller bygningskompleks på terrengnivå skal ikke
overstige bebygd areal 175 m2 - BYA med inntil 3 boenheter i samme bygningskompleks.
Sekundærbygninger, dvs. carport/garasje, bod, uthus og/eller anneks skal ikke overstige bebygget
areal 50 m2 -BYA, selv om disse planlegges som fellesanlegg. Bygning og / eller bygningsdel som ligger
helt under terreng og som forbinder sammen flere bygninger underjordisk medregnes ikke.
Maksimalt antall boenheter er regulert for de ulike delfelt/arealer. Det kan oppføres maksimalt antall
boenheter i tabellen så lenge dette ikke overskrider maksimalt utnyttelse av delfeltene på prosent
bebygd areal (%-BYA) = 20 %
Delfelt / arealer:

Maksimalt antall boenheter:

BKB1

2

BKB2

2

BKB3

2

BKB4

4

BKB5

4

BKB6

6

BKB7

12

BKB8

12

BKB9

8

BKB10

12

BKB11

10

BKB12

12

BKB13

10

BKB14

5

BKB15

12

Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 4,4 og 6,4 meter over gjennomsnittlig planert
terreng. Sekundærbygninger, dvs. carport /garasje, bod, uthus og / eller anneks kan ha mønehøyde
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på inntil 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Ved bruk av flate tak skal tillatt gesimshøyde
tilsvare maksimalt tillatt mønehøyde.

5.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (tjenesteyting / fritidsbebyggelse) (BKB)
Innenfor arealet tillates oppført bebyggelse for næring og privat tjenesteyting, herunder
forretning/salg/service/ bevertning/servering. Bebyggelsen kan inneholde felles støttefunksjoner og
aktivitetssenter for nærliggende fritidsbebyggelse og spesielt feltene tilknyttet arealformål
kombinert bebyggelse og anlegg (BKB1-BKB15). Bygninger kan f.eks. inneholde felles skibod,
treningsrom, badstue/sauna, badeanlegg, sosiale rom, sport og spill, boder, lekerom og lignende.
Det tillates maksimalt 10 leiligheter/ enheter for fritidsbebyggelse (eier/utleie) som kan integreres
som en del av bygningskompleks(ene).
Det tillates etablert funksjoner for kro/servering, og i tillegg kiosk med begrenset salg av
dagligvareartikler.
Det tillates sokkeletasje og/eller kjeller. Det kan anlegges parkeringsplasser som overflateparkering
og/eller i felles parkeringskjeller.
Utnyttelse, størrelser og høyder
Utnyttelsesgrad for feltet skal ikke overstige prosent bebygd areal (%-BYA) = 25 %. Parkeringsareal
skal tilrettelegges for 2 biloppstillingsplasser (36 m2 BYA) pr. boenhet/leilighet og ellers nødvendig
areal for de respektive virksomhetene. Arealet for parkering- og trafikkarealer, herunder
parkeringskjeller i bygninger og/eller andre parkeringsløsninger under terreng, regnes ikke med i
grad av utnytting (% BYA).
Maksimal størrelse for hver bygning/bygningskompleks på terrengnivå skal ikke overskride bebygd
areal 1000 m2 - BYA. Det kan anlegges maksimalt tre (3) bygninger/bygningskomplekser på
terrengnivå, men bygningene kan være forbundet med kjellerløsninger.
Samlet bruksareal skal ikke overstige 2500 m2 BRA for hele feltet. Bygning og/eller bygningsdel som
ligger helt under terreng og som forbinder sammen flere bygninger underjordisk medregnes ikke i
prosent bruksareal (BRA).
For bygninger med etasjehøyde over 3 meter beregnes ikke bruksareal som om det var lagt et
horisontalplan for hver tredje meter. Bruksarealet skal i planen regnes uten tillegg for tenkt
horisontalplan, jf. Byggeteknisk forskrift (TEK17). Mønehøyde skal ikke overstige 10,0 meter over
gjennomsnittlig planert terreng.
Mønehøyde skal ikke overstige 10,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

6. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2)
6.1 Kjøreveg (SKV1-SKV16)
Hovedatkomster skal ha maks. opparbeidet kjørebane på 6 meters bredde. Øvrige atkomstveger skal
ha maks. opparbeidet kjørebane 4 meters bredde.
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Alle veger og vegkryss skal være oversiktlige og det skal sikres trafikksikre løsninger. I vegkryss skal
det være fri sikt i alle retninger, og det er ikke tillatt med hindringer i siktsone.

6.2 Parkering (SPA1-SPA3)
Områdene skal brukes til felles parkeringsplasser for enten hyttebeboere og/eller gjesteparkeringsplasser.

7. Grønnstruktur (§12-5 nr. 3)
7.1 Badeplass/ - område (GB1-GB2)
Det tillates totalt 2 bygninger tilknyttet aktivitet som hver kan anlegges med maksimalt BYA = 50 m2,
f. eks redskapsbod, og servicebygninger med WC og teknisk rom/bod som skal betjene området.
Toalettet ivaretar miljø og renhold på område. Mønehøyden på bygninger skal ikke overstige 4 meter
over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Alle andre installasjoner og konstruksjoner i tilknytning til
badeplass tillates, f.eks. badeplattformer, lekeapparater etc. Alle bygninger, installasjoner og
konstruksjoner skal ha et lavmælt uttrykk og tilpasses omgivelsene i sin utforming.
Det kan anlegges veger og stier innenfor området. Området bør stenges med bom for å begrense
kjøring med motorvogn, enten periodevis eller permanent. Det skal vektlegges universell utforming
av omgivelser og aktiviteter slik at flest mulig kan delta.

8. Landbruks-, natur og friluftsformål (§12-5 nr. 5)
8.1 Seterområde (LSO)
Ingen enkeltbygning skal overskride 100 m2 BYA. Det tillates inntil fem (5) bygninger innenfor
arealformålet hvorav én (1) boenhet. I tillegg kommer areal til parkering som skal tilrettelegges for
minimum. 36 m2 – BYA. (2 biloppstillingsplasser). Total BYA innenfor arealformålet skal ikke
overskride 211 m2 - BYA.
Bygningene skal vektlegges god estetiske form og materialbehandling. Det skal følge byggeskikk for
eldre seterbebyggelse, og bygningsmiljø gjennom plassering, takform, takvinkel, fasadeutforming,
fasadematerialer. Som taktekke skal skifer, torv eller tretak benyttes. Det tillates ikke reflekterende
materialer. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 4,0 og 5,5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal ha saltak/skråtak.
Inngjerding av dyrket mark og beitemark tillates. Etablering av brønn tillates.
Bygningens plassering, og utformingen av bygningene skal også tilpasses terreng og omgivelser
(landskapsbilde), slik at negative terrenginngrep, herunder dominerende skjæringer og fyllinger
minimeres. Skjæringer og fyllinger skal ikke avvike mer enn 2.0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
Ingen bygninger må komme i konflikt med eksisterende ferdselsårer/stier og/eller være til hinder
eller ulempe for allmenn ferdselsrett.
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8.2 Friluftsformål
Vegetasjonen skal bevares slik at landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi bevares. Det er
tillatt å gjøre enkle tiltak for å legge til rette for gangstier og løyper, men skal tilpasset stedet og være
naturpreget.
Drift av skog innenfor friluftsområdet kan gjennomføres, men snauhogst tillates ikke. Vegetasjon skal
også søkes bevart på steder hvor bebyggelse og anlegge kan gi uheldige silhuettvirkninger og unødig
eksponering av bebyggelsen i landskapet.
Eventuelle lednings- og kabelarbeider, samt opparbeidelse og drift av vannforsyningsanlegg og
driftsbygninger for el- anlegg plassert innenfor arealformålet skal skje hensynsfullt og med minst
mulig terrenginngrep. Torv tas vare på og prinsippene om naturlig revegetering skal benyttes ved
istandsettelse av terreng.

9. Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 nr. 6)
9.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag
Alle vannområder skal være offentlig tilgjengelige. Det tillates ikke tiltak i vannet.

9.2 Badeområde (VB1)
Badeområdet skal være offentlig tilgjengelig. Det tillates etablert opptil to brygger.

10. Hensynssoner
10.1 Faresone – Flomfare (#H320)
Det tillates ingen tiltak innenfor hensynssonene «Flomfare» (H320) før flomutredning er gjennomført
av fagkyndige, og eventuelle avbøtende tiltak langsmed bekketraseene finner sted. Dette gjelder ikke
utbedring av eksisterende teknisk infrastruktur slik som kabler, vann- og avløpsledninger, veger,
stier- og løyper så lenge ikke tiltaket bidrar til å øke flomfare.
Tiltak som gjennomføres innenfor flomsonen skal i byggesaken redegjøre for hvordan flom er tatt
hensyn til. Hensynssonene langs bekkene skal sikre byggeområdene i forhold til en 200-års flom med
20 % klimapåslag.
Det tillates ingen tiltak innenfor hensynssonene før flom er nærmere utredet av fagkyndige, og
eventuelle avbøtende tiltak langs bekkene finner sted, jf. § 3.2 pkt. d). Tiltak innenfor sonene må ikke
forverre flom- og erosjonsfaren innenfor eller utenfor området. Dette gjelder ikke utbedring av
eksisterende teknisk infrastruktur slik som kabler, vann- og avløpsledninger, veger, stier- og løyper så
lenge dette ikke bidrar til flomfare.
Det tillates ikke tiltak i eller ved vannstrengen som kan tilslamme bekkene i perioden mellom 15. juni
til 15. september.
Der det gjennomføres tiltak som påvirker bekkeløp og/eller kantvegetasjonen, skal istandsettingen
gjennomføres med god estetisk utforming og inngå som en del av områdets forskjønnelse og
grønnstruktur.
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10.2 Faresone – Høgspentanlegg (#H320)
Høyspenningsledningen tillates å legges i jordkabel.

REV01F 14.10.2020
Joar-André Halling
Landskapsarkitekt
Plan & Ressurs AS
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Egne notater Blefjelltunet
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KJØPETILBUD
FOR EIENDOMMEN:
Adresse:
Blefjelltunet
Gnr. 17 Bnr. 5 i Flesberg kommune
Oppdragsnummer:
22-21-0265

Hytte nr.
___________________________
Ekstra soverom kr. 199.000,-

Meglerforetak:

Meglerhuset Leinæs AS

Saksbehandler:

Thomas A. Østmo

Telefon/Faks:

33 13 52 50

E-post:

thomas@leinaes.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:
Kjøpesum

Kr

Beløp med bokstaver

Kr

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger
Eventuelle forbehold:
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for
budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen.
Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

Referanse og tlf nr:

Lånt kapital:

Kr

Egenkapital:

Kr

Totalt:

Kr

Egenkaptitalen består av:

 Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:

Navn:

Fødselsdato:

Fødselsdato:

Adr:

Adr:

Postnr:

Sted:

Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:

Tlf:

E-post:

Dato:

Sign:

Dato:

Sign:

Er budgiver(e) omfattet av regelverket om politisk eksponerte personer (PEP)?

Kopi av legitimasjon

☐ JA ☐ NEI

Kopi av legitimasjon
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis
gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og
teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om
aktuelle bud på eiendommen, herunder om
relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som
formidler disse videre til oppdragsgiver.
Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller
avslag fra selger. Før formidling av bud til
oppdragsgiver skal megler innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur,
eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske
meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også for
ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold
som for eksempel usikker finansiering, salg

av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et
bud med forbehold bli akseptert før
forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med
megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden. I forbrukerforhold
(dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Etter denne
fristen bør budgivere ikke sette en kortere
akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør
ikke gis bud som diskriminerer eller
utelukker andre budgivere. Dersom bud
inngis med en frist som åpenbart er for kort
til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for
sine handlingsvalg, vil megler fraråde
budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren,
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og
mulig holde budgiverne skriftlig orientert om
nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte
skriftlig overfor budgivere at budene deres
er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller
dersom en budrunde avsluttes uten at
handel er kommet i stand, kan en budgiver
kreve kopi av budjournalen i anonymisert
form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og
selger uten ugrunnet opphold etter at
handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved
salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han
har formidlet innholdet i budet til selger (slik
at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens
utløp, med mindre budet før denne tid
avslås av selger eller budgiver får melding
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om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere
eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke
forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem
til budgiver innen akseptfristens utløp er det
inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til
kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er
et bindende tilbud som medfører at det
foreligger en avtale om salg av
eiendommen dersom budet i rett tid
aksepteres av kjøper.

PA R T N E R S . N O

