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Favntoppen Chalethytter
Unike chaleter på trolig Hafjells beste beliggenhet – rett overfor 
Gondoltoppen. 5 sov/4 bad. Høy standard. Alle fasiliteter!

Eieform Eierseksjon

Telefon 971 15 621

Boligtype Fritidseiendom

E-post s.pohner@nordvikbolig.no

Ansvarlig megler Stian Pøhner

Megler Torstein Kirud 

Telefon 930 58 856 

E-post t.kirud@nordvikbolig.no 

Salgsoppgaven produsert 2. mars 2022
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Kort fortalt

Vannbåren gulvvarme med energi fra borehull/bergvarme
Stor, flislagt hall med plassbygde garderobemøbler
Egen garderobe i underetasjen med benk, hyller og eksklusive skotørkere 
montert på veggen
Lekkert og innholdsrikt kjøkken fra anerkjente HTH med komplett leveranse 
av integrerte hvitevarer fra Miele inkludert. Det kan nevnes 2 stykk 
komfyrer, platetopp, kjøleskap, mikro, ventilator og vinskap og kaffemaskin
Gjennomgående sort utførelse på vinduer, dører, bad, trapp og øvrige 
detaljer
4 flotte baderom med tidsriktige fliser, lekre materialvalg med sorte 
dusjnisjer, toaletter og innredning
Lekker badstue med vegg og dør i glass
Separat vaskerom. Meget praktisk for gode tørkemuligheter
5 gode soverom med senger og garderobeskap
Moderne peis med innsats i stue/ spisestue fra anerkjent leverandør
Eksklusiv eiketrapp med rekkverk i glass og lyssatt med spotter
Enstavs eikeparkett på gulv
I stuen er det fantastisk takhøyde - noe som gir en helt unik opplevelse i 
stuen mot de store vindusflatene  (gjelder alternativ 1 med åpen 
hemsløsning
 Chalethyttene leveres med alternative (kostnadsfrie) planløsninger. Dette 
dreier seg i hovedsak om at hemsen kan bygges helt ut og man får en 
loftsstue på ca. 20 kvm ekstra, samt ulike varianter på hovedplan  
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Arealer og innhold

Bruksareal  178-197 kvm

Forklaring av bilde/rommet Underetasje. Lik for alternativ 1 og 2 

Plantegning 09



Bad 4
3,8 m2

Hems
7,9 m2

Hems
7,9 m2

Gang
9,9 m2

Hems
17,8 m2

Skråtak og 
lav takhøyde

1.etasje alternativ 1 Hems alternativ 1 

Plantegning010

Bad 4
3,8 m2

Hems
7,9 m2

Hems
7,9 m2

Hems
9,9 m2

Åpent ned

Skråtak og 
lav takhøyde

1.etasje alternativ 2 Hems alternativ 2 
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Informasjon

Favntoppen

Eiendommen og økonomi

Oppdragsnummer
14-5004/22

Adresse
Favntoppen 2636 ØYER

Matrikkel
Adresse og matrikkel vil bli tildelt på et senere tidspunkt. Byggene vil bli oppført 
på tomter skilt ut fra gnr. 15/ 16 bnr 73/ 419 i Øyer kommune.

Selger
Fundament Gruppen AS er eier og selger av prosjektet. Selskapet er opprettet for 
det formål som omhandler prosjektering, salg, kjøp og utleie av fast eiendom og 
alt som står i forbindelse med dette. 

Hjemmelshaver
 Nicolai Ditlev Ammon Ræder og Aina Merete Karlsen Hunder er hjemmelshaver til 
eiendommene, men selger disponerer eiendommene iht. kjøpekontrakt. 

Kjøpesum og omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og 
tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % 
dokumentavgift kun av andel tomteverdi. Tomteverdien på disse hyttene varierer 
fra kr. 4.400.000-5.250.000.  For tinglysing av skjøte betaler kjøper 
tinglysningsgebyr med kr 585,-. For pantedokumenter som Kjøper skal tinglyse på 
seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr 697.- i omkostninger pr. 
pantedokument.

Objekttype
Fritidsbolig

Antall soverom
5

Energimerking
Før overtakelse vil det bli utstedt energiattest for den enkelte bolig. Boligens 
varmetap og energibehov er dimensjonert iht. TEK 17.

Oppvarming
Det leveres vannbåren bergvarme på gulv i plan U1 og 1, mens på hems leveres 
elektrisk varme.

Om prosjektet
På Favntoppen utvikles det nå 6 stykk eksklusive og unike chalethytter på 178-197 
kvm over 3 plan med vidstrakt utsikt, 5 sov/ 4 baderom, lekker og moderne peis, 
solrik og romslig balkong, samt carport for to biler.

Chalethyttene har et moderne arkitektonisk uttrykk med fasader i tre, glass og 
skifer, og ligger vestvendt til på en åskam, rett på oversiden av Gondoltoppen. Fra 
flere av chalethyttene har man en vidstrakt utsikt, og en fantastisk solgang 
sommer som vinter. Fra dette området kan blikket hvile mot Synnfjell, med den 
høyeste toppen Spåtind i sør og Gausdal vestfjell mot vest (den nye Langsua 
Nasjonalpark). Det er også flotte siktlinjer mot Jotunheimen mot vest/nord, før 
Skeikampen og Prestkampen i nord.  Hyttene leveres med store glassfasader i 
front – noe som er med på å gi en unik kontakt med den flotte utsikten og de fine 
omgivelsene. Beliggenheten er kjent som kanskje den aller beste på Hafjell, med 
direkte adkomst til både alpin, den 6 km lange lysløypa og Hafjells unike 
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langrennsnettverk. Dette er rett og slett midt i bakken på ca. 830 moh. – øverst på 
Mosetertoppen. Som en integrert del av Favn åpnet restauranten, caféen og 
skiutleien til skisesongen 2021. I fremtidig utbygging er det i tillegg planer om 
matbutikk og sportsbutikk. Alle fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet fra 
Chalethyttene.

Innvendig leveres hyttene med en gjennomgående høy standard på utstyr og 
innredninger, samt smakfulle farge- og materialvalg over det hele. Hyttene 
fremstår med en særdeles gjennomtenkt og funksjonell planløsning. Konseptet er 
gjennomarbeidet og har en dempet fargepalett, noe som gir en lun og hyggelig 
atmosfære på fjellhytta. Det er en meget påkostet leveranse med en rekke 
spesialtilpassede innredninger. 

Chalethyttene leveres med en høy standard og lekre materialvalg:
• Vannbåren gulvvarme med energi fra borehull/bergvarme
• Stor, flislagt hall med plassbygde garderobemøbler
• Egen garderobe i underetasjen med benk, hyller og eksklusive skotørkere 
montert på veggen
• Lekkert og innholdsrikt kjøkken fra anerkjente HTH med komplett leveranse av 
integrerte hvitevarer fra Miele inkludert. Det kan nevnes 2 stykk komfyrer, 
platetopp, kjøleskap, mikro, ventilator, vinskap og kaffemaskin
• Gjennomgående sort utførelse på vinduer, dører, bad, trapp og øvrige detaljer
• 4 flotte baderom med tidsriktige fliser, lekre materialvalg med sorte dusjnisjer, 
toaletter og innredning
• Lekker badstue med vegg og dør i glass
• Separat vaskerom. Meget praktisk for gode tørkemuligheter
• 5 gode soverom med senger og garderobeskap
• Moderne peis med innsats i stue/ spisestue fra anerkjent leverandør

• Eksklusiv eiketrapp med rekkverk i glass og lyssatt med spotter
• Enstavs eikeparkett på gulv
• I stuen er det fantastisk takhøyde - noe som gir en helt unik opplevelse i stuen 
mot de store vindusflatene  (gjelder alternativ 1 med åpen hemsløsning)
• Chalethyttene leveres med alternative (kostnadsfrie) planløsninger. Dette dreier 
seg i hovedsak om at hemsen kan bygges helt ut og man får en loftsstue på ca. 20 
kvm ekstra, samt ulike varianter på hovedplan
• De 6 chalethyttene bygges på til sammen 3 store tomter. Dette er tomt 12, 19 og 
20 på Favntoppen
• Priser fra kr. 14.900.000,-

Her finnes alle fasiliteter rett utenfor døren med Favn Fjellandsby rett nedenfor! 
Her finner man den nye Favn restaurant, Favn Café, Favn Sportsbutikk med 
skiutleie, og mye mer er under planlegging. 

Tomt 19 og 20:
Tomt 19/20 ligger attraktivt til på den sørlige delen av Favntoppen og ligger inntil 
alpinbakken med direkte adkomst til alpinanlegget. Fra disse tomtene har man 
vidstrakt utsikt mot "Fakkelmannen" og vest/nordvest mot Lågen/ Jotunheimen. 
Det er åpent og fritt utsyn, og det er sol store deler av dagen. Tomtene er store og 
romslige (tomtene er på hhv ca 1,2 mål og 1,3 mål). Det vil være god avstand 
mellom hyttene på hver tomt, samt at det er rikelig med uteareal til hver enkelt 
hytte. Det vil være felles adkomst mht innkjøring, mm.

Tomtene er merket med "Tomt 19" og "Tomt 20".
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Tomt 12:
Tomt 12 er på ca 1.0 mål, og fremstår som tilbaketrukket og skjermet på 
Favntoppens høyeste punkt - rett ved innkjøringen på den øvre delen av 
hyttefeltet. Tomten ligger på et lite høydedrag. Her har man en mer diskret 
beliggende tomt med sol store deler av dagen, og en god utsikt (i hovedsak 
sørover). Her vil man også ha gode solforhold vinterstid, da chalethytttene vender 
mot sør/og noe vest. Enkel tilkomst (både inn og ut) til alpinanlegget, og direkte 
adkomst til Hafjells unike langrennsnettverk.

Tomtene er merket med "Tomt 12".

Se vedlagte tomtekart.

Fremdrift og ferdigstillelse
Selger tar sikte på fysisk oppstart av byggearbeidene i 3. kvartal 2022. Selger tar 
sikte på å overlevere boligene i 3. kvartal 2023.

Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtakelse, 
herunder ikke grunnlagfor å kreve dagmulkt. En senere igangsetting og/eller en 
lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse. Etter at selgers 
forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til kjøper dagmulktsbelagt 
ferdigstillelsesintervall. Selger skal med minst 3 måneders varsel angi 
overtakelsesmåneden til kjøper, innen den første måneden for tidligere varslet 
intervall. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 6 ukers varsel. 
Selger kan kreve overtakelse inntil 5 måneder før den opprinnelige 
ferdigstillelsesdatoen. Selger skal i så fall skriftlig varsle om dette minimum 2 
måneder før den nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt 
fra den nye overtakelsesdatoen. Endringer i fremdrift pga. kjøpers endrings- eller 

tilleggsbestilling skal varsles kjøperen umiddelbart.

Fellesareal/ utomhus/ Infrastruktur
Kjøperen vil måtte regne med å eie en ideell andel av fellesområdet som omfatter 
private felles veier, p-plasser, vann og avløpsrør med de forpliktelser og 
rettigheter dette medfører. Videre plikter kjøper å være medlem i sameiet med de 
forpliktelser og rettigheter dette medfører. Disse forhold kan bli tinglyst som 
heftelser på eiendommen. 

Se tomtekart for areal. 

Organisasjonsform
Hyttene vil bli solgt som eierseksjonshytter og organisert som et sameie og følger 
Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31. Loven kan i sin helhet fås ved 
henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no. Lovteksten er i 
sin helhet vedlagt den komplette salgsoppgaven.

Hver tomt vil seksjoneres med to seksjoner. 

Beskrivelse av nærområdet
Favntoppen Hafjell - store og moderne hytter rett på oversiden av Gondoltoppen! 

I hjertet av Hafjell – ved Gondolens toppstasjon Mosetertoppen – vil du finne den 
nye fjellandsbyen Favn Hafjell. På ca. 830 moh. ligger Favntoppen høyt og fritt - i 
hovedsak vendt mot vest. Fra dette området kan blikket hvile mot Synnfjell, med 
den høyeste toppen Spåtind i sør og Gausdal vestfjell mot vest (den nye Langsua 
Nasjonalpark). Det er også flotte siktlinjer mot Jotunheimen mot vest/nord, før 
Skeikampen og Prestkampen i nord.   
Favntoppen er et eksklusivt og lite tomtefelt som er en del av Favn Hafjell. Her har 
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du mulighet til å sikre deg en unik chalethytte med en av Hafjells aller beste 
beliggenheter. Fra alle tomtene har man direkte adkomst til Hafjells unike 
langrennsnettverk og alpinanlegget. 

En unik helårdestinasjon...
Med sol- og snørik beliggenhet, frisk luft og direkte nærhet til alle fjellheimens 
opplevelser og aktiviteter, stikker Hafjell seg ut som en ettertraktet 
helårsdestinasjon. Her er alt du trenger for å leve det gode liv omkranset av 
vakker natur så langt øyet kan se, enten du søker hvilepuls og alenetid, aktiviteter 
med barna eller hygge med familie og venner.

Hafjell er kjent for sitt aktivitetstilbud, med alpinbakker i særklasse og nærmest 
endeløst med skiløyper innover i snaufjellet, i reinen, elgen og fjellrypas rike. 
Naturopplevelsene er mange. I sommerhalvåret byr området på flere tur- og 
sykkelløyper.  Lokalmiljøet ønsker deg velkommen til kulturelle arrangementer og 
ikke minst kan du nyte fortreffelig kortreist mat. 

Her finner du alt du trenger – også uten bil..
I fjellandsbyen Favntoppen Hafjell kan du slippe å bruke tid på handling og 
matlaging. Her vil det være serveringstilbud med restaurant for middagene du 
ikke vil lage selv eller du kan ta lunsjen på kafé mellom aktiviteter på dagen. Og 
mangler du skiutstyr, kan det enkelt leies i ski- og sportsforretningen. Bruk tid og 
energi på andre ting enn å kjøre hit-og-dit! 
”Favn Hafjell vil være et sted for aktivitet og et sted hvor alle skal føle seg 
velkommen!”

Velg grønt – ta toget fra byen du bor i...
Tenk om du kunne velge miljøvennlig og reise med toget helt til fjellet du drømmer 
om. Det kan du! Du kan med god samvittighet hente hvilepulsen allerede på 

reisen med kollektivtilbud - hele veien ut på ski. Fra togstasjonen i Lillehammer er 
det en kort bussreise videre til Hafjell, og Gondolheisen gir deg en spektakulær 
siste etappe helt til toppen og Favn Hafjell! 

En utsikt bare et fjell kan by på...
På ca. 830 moh. ligger fritidstomtene høyt og fritt og i hovedsak vendt mot vest. 
Fra dette området kan blikket hvile mot Synnfjell, med den høyeste toppen 
Spåtind i sør og Gausdal vestfjell mot vest (den nye Langsua Nasjonalpark). Det er 
også flotte siktlinjer mot Jotunheimen mot vest, før Skeikampen og Prestkampen i 
vest.

Fjellandsbyen Favn Hafjell...
Som en integrert del av Favntoppen er det bygd fasiliteter som restaurant, 
kafé/butikk, skiutleie m.m. Favn Resturant og Favn Café åpnet november 2020. 

Hafjell og Mosetertoppen - et mangfold av tilbud året rundt...
Siden Lillehammer-OL i 1994 har Hafjell og områdene rundt vært i konstant 
utvikling. Som helårsdestinasjon er tilbudene og mulighetene mange, enten du er 
glad i å ha ski på beina, vandre i fjellet, sykle i terreng, klatre, kose deg med lokale 
fristelser eller bare tilbringe tid med venner.

Med ski på beina...
Som komplett skidestinasjon er Hafjell et eldorado for langrenns- og 
alpinentusiaster. Fra Favn Hafjell er det direkte adkomst til Norges beste løypenett 
for langrenn (totalt mer enn hele 600 km langrennsløyper) og du har ski inn/ski ut 
til alpinanlegget med flere heismuligheter. 
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Alpin – fart og spenning
I dag har anlegget status som nasjonalanlegg i alpint og er 3. største i Norge med 
sine 29 nedfarter og 19 skiheiser, med mulighet for kveldskjøring i opplyste bakker. 
I 2016 ble det arrangert OL i ungdomsklassen i alpinanlegget. Her. er det løyper 
for alle ferdighetsnivåer. Kjører du med twin-tip og snowboard, vil du sette pris på 
terrengparkene på Hafjell, som regnes blant landets største. Hafjell Alpinsenter 
tilbyr også tjenester som skiskole, barnepass og skiutleie, og har et eget 
barneområde. Hafjell 360, som ligger rett ved Favn, er det nyeste heistilskuddet 
på Mosetertoppen. En 6-seters ekspressheis tar deg fra Mosetertoppen og opp til 
Hafjelltoppen med et nytt toppunkt på 1059 moh. 
Hafjell har Norges mest moderne snøproduksjon og kan supplere med snø skulle 
skulle værgudene svikte i vinterhalvåret. En normal skisesong varer fra midten av 
november til midten av april. Hafjell er stadig under utvikling og vil ha enda mer å 
by på i fremtiden!

Langrenn fra dør til dør
Her finner du praktisk talt løypenettet som Hafjell og Øyerfjell har å by på rett 
utenfor døren. Det er særdeles gode og preparerte løyper for både klassisk og 
skøyting. Hele området i Øyerfjellet har et totalt løypenett på til sammen ca. 600 
km.

Gå så langt – eller kort du vil...
Uansett hvor du beveger deg på skiene dine er du omsluttet av vill og vakker 
natur med snaufjell, bjørkeskog og myrer. Hafjell har som mål å være den 
destinasjonen med de beste langrennsløypene, og det legges derfor mye ressurser 
i løypekjøringen og at løypene er så gode som de kan bli. Løypenettet har også 
skjermede skogsløyper så du skal alltids få kommet deg ut på ski – uansett vær.
På Mosetertoppen er siste tilskudd til langrennsløperne Hafjell Langsrennsstadion. 
I tillegg til nye konkurranseløyper og Norges mest moderne lysløyper med LED- 

belysning, produseres det kunstsnø tidlig i sesongen. Hafjell og Øyerfjellet er 
meget snøsikkert og har de siste årene hatt opp mot 200 skidager i sesongen fra 
november til mai. 
På to hjul i terrenget...
En aktivitet som virkelig har skutt fart i det siste er terrengsykling. På toppen av 
Gondolbanen – rett utenfor Favn Hafjell – høyt over Gudbrandsdalen, finner du 
svingete og spektakulære sykkeltraseer ned gjennom granskogen til bunnen av 
alpinanlegget. Seterveiene i Øyerfjellet er en del av Birken-terrenget. Disse er 
også utmerkede for familier.
Hafjell Bikepark har arrangert VM i terrengsykling, og har du lyst til å teste 
traseene selv kan du leie sykkel hos Downhill Utleiesykler. Terreng, sti og downhill-
sykling er virkelig kommet for å bli. Mosetertoppen er stadig under utvikling og 
sykkeltilbudet vil ha enda mer å by på i fremtiden!

Friluftsliv – med jakt og fiske om du vil...
Øyerfjellet er lett tilgjengelig sommer som vinter, og byr på mange fine 
opplevelser for friluftsinteresserte. Det finnes en rekke fine dagsturer i rolig og 
lettgått terreng. I tillegg er det muligheter for bærplukking, og bading i småvann.

Her kan du velge mellom rundt 50 mellomstore fiskevann og mindre tjern og over 
100 km elver og bekker og de fleste er relativt lett tilgjengelig. Noen av de mindre 
tjerna kan
by på riktig hyggelige overraskelser.

I Øyerfjellet er det også muligheter for fine jaktopplevelser både for småviltjegere 
og storviltjegere. Øyer statsallmenning utgjør et areal på 430 000 mål – hvorav 
200 000 mål snaufjell, 180 000 mål bjørkeskog og 50 000 mål ba. 
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Gøy for de minste...
Når barna har det gøy, trives familien. I Hafjell og omegn er det mange tilbud, 
både inne og ute, for barn og unge som ikke bare vil stå på ski eller bade i 
fjellvann om sommeren. I tillegg er Lillehammer by snaue 20 minutter unna, hvis 
familien kan tenke seg en bytur.

- Lilleputthammer – en miniatyrutgave av Lillehammer sentrum. Familieparken 
ligger ved Hafjell og er spesielt tilrettelagt for barn opp til 9 år. Her kan de kjøre 
tog, biler, båter, karusell, pariserhjul, berg- og dalbane eller suse ned i Olas 
froskehopp. De kan boltre seg i klatretårn, hinderløype og trampoliner.
- Lekeland Hafjell – innendørs lekeland på ca. 800 kvm for barnefamilier, og 
nærmeste nabo til Lilleputthammer. Dette er et av Norges største innendørs 
lekeland. Her kan glade barn boltre seg fritt og bli svette i luggen! 

- Jorekstad fritidsbad – fritidsbad med barnebasseng både inne og ute, 
vannsklier, boblebad og badstuer, som ligger like ved Lillehammer. Fritidsbadet er 
et morsomt bade-eldorado for barnefamilier, med en skikkelig «magasugsklie» 
utendørs på sommerstid.

- Hunderfossen eventyrpark – en av Norges største og mest populære 
turistattraksjoner og ligger rett over elven for Hafjell. Her er mer enn 60 
attraksjoner og severdigheter som passer godt for barn i alle aldre.

- Hunderfossen vinterpark – en vinterpark helt utenom det vanlige, som kun kan 
besøkes etter mørkets frembrudd.  Vinterparken er et eventyrrike – den eneste av 
sitt slag i Europa.

Barnas Maihaugen Lillehammer – en annerledes lekeplass. Her kan barna få en 
smakebit av hvordan livet var i gamle dager og mange morsomme opplevelser.

Serveringstilbud på Hafjell...
Fjellandsbyen Favn Hafjell
Som en integrert del av prosjektet åpnet restauranten, caféen og skiutleien til 
skisesongen 2021. I fremtidig utbygging er det i tillegg planer om matbutikk og 
sportsbutikk. Alle fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet til Chalethyttene.

Favn Restaurant
Restauranthuset er et arkitektonisk særpreget bygg over to plan og vil ha godt 
med sitteplasser. Tilrettelagt for et unikt samlingspunkt – både på dagtid og 
kveldstid – skal man her kunne nyte en smakfull lunsj med gode venner, ha en
hyggelig afterski etter dagens skikjøring, eller spise en god middag med familien 
på kveldstid. I restauranten finner du bar, Chef’s table, Chambré Separée og en 
omfangsrik vinkjeller.

Café/butikk
Rett ved siden av Restauranthuset vil det komme en café. Her kan du sette deg 
ned for en kaffekopp, kakao til barna og dagens bakst, eller hente ferskt brød til 
frokost. Her vil du kunne supplere med det du måtte trenge gjennom hele 
ferieoppholdet. Et lite og hyggelig sted som vil bli et populært tilskudd til hele 
Favn.

Restaurant Skavlen 
Hyggelig møtested og Hafjells storsatsing på Mosetertoppen. Med visjonen; «den 
beste matopplevelsen i de nordiske fjell», legges listen for gjennomføringen svært 
høyt. Restauranten følger Gondolens åpningstider. 

Ilsetra Hotell
Fjelltun med fire leilighetsbygg, en vinstue og skistue, i tillegg til hovedhuset med 
ulike møterom, restaurant, bar, peisestue og velværeavdeling med utendørs 
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oppvarmet basseng. Ilsetra ligger på tuftene fra en gammel seter fra 1600 tallet 
på toppen av Hafjell 950 moh., og er bygget som en fjellgård laftet tømmer og 
stav laft.

Pellestova
Hotell på toppen av Hafjell, med kafeteria, restaurant, en hyggelig peisestue og 
bar/vinbar.

Vidsyn 
Resturant i Gaialøypa som åpnet i 2020.  Spektakulær utsikt og god mat står i 
fokus. 

Gaiastova
Flere restauranter, afterski, skiutleie og dagligvare på Hafjelltoppen, som ble 
bygget for de olympiske leker i 1994. Under lekene ble Gaiastova og leilighetene 
rundt benyttet som pressesenter. Ytterligere serveringstilbud på Mosetertoppen er 
under planlegging!

Reis med tog, buss eller bil...
Ankom med tog og buss, og gondolen tar deg fra Hafjell og rett opp til 
Mosetertoppen. Velger du bilen, har du egen parkering tilknyttet tunet du bor på. 
Og det beste er at når du først er der, har du alt du trenger i umiddelbar nærhet; 
ski- og sykkelutleie, restauranter, kafé og aktiviteter for store og må.

Det er ingen problem å la bilen stå – enten hjemme eller på tunet – her kan du gå 
til alt. Tryggere for barna, friere for de voksne, godt for miljøet.

Slik reiser du til Hafjell kollektivt...
Har du tilgang til Dovrebanen, kan du ta toget til Lillehammer stasjon, enten du 

kommer fra Trondheim eller Oslo. Fra Lillehammer reiser du videre med buss, som 
går ofte og tar bare 15-20 minutter til Hafjell.
Reise med tog Oslo-Lillehammer: 2t og 10 min.
Reise med tog Trondheim-Lillehammer: 4t og 30 min
Reise med tog Gøteborg-Lillehammer: 6t og 40 min. inkludert togbytte på Oslo S

Slik reiser du til Hafjell med bil
Enten du kommer til Hafjell fra sør eller nord, er det gode bilveier helt frem – og 
du kan kjøre helt opp til Mosetertoppen.

Fra Oslo er det 20 mil og det tar ca. 2 timer og 30 minutter når du kjører E6 eller 
Rv4 om Gjøvik. Fra Oslo Lufthavn Gardermoen tar det noe kortere tid, ca. 2 timer. 
Ny 4-felts E6 er ferdig bygget fra Oslo til Moelv og vil bli gjennomført helt fram til 
Hafjell i løpet av få år.

Vedtekter og husordensregler
Vedtekter for Mosertoppen Velforening er vedlagt salgsoppgaven.

Informasjon kommunale avgifter
Kommunale avgifter er ikke fastsatt da hyttene ikke er ferdigstilt. Dette må 
påregnes.

Informasjon eiendomsskatt
Det er innført eiendomsskatt i Øyer kommune. Kontakt kommunen eller megler for 
mer informasjon. Per tiden utgjør 4,5 promille av enhetens markedsverdi. Se mer 
info hos Øyer kommune.

Informasjon formuesverdi
Fomuesverdi er ikke beregnet. Ved første gangs verdsetting skal du fastsette 
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formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens 
markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et 
nybygg. Det vises til skatteetatens hjemmeside for mer informasjon.

Velforening
Hyttene er pliktig medlemskap i Mosetertoppen Velforening.

Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for 
velforeningen. Vedtekter ligger som vedlegg til denne salgsoppgaven. 

Alle boenheter skal tilknyttes Alpin Infra AS sitt kabel-tv og bredbåndsnett. Det tas 
forbehold om endringer i kostnaden ved valg av TV- og fiberløsning.

Leveransebeskrivelse
Se leveransebeskrivelsen fra utbygger vedlagt salgsoppgaven.

Offentlige forhold

Regulerings- og arealplaner
Se vedlagt reguleringsplan. 

Hyttene har ikke byggetillatelse, men utbygger har gjennomført møter med Øyer 
Kommune og hyttene er derfor forventet og at skal kunne godkjennes slik som 
tegnet.  Utbygger tar likevel et forbehold knyttet til endelig godkjennelse på 
dette. Justeringer kan forekomme. 

Ferdigattest brukstillatelse
Prosjektet vil bli gjennomført iht. TEK17. Selger har ansvaret for at det foreligger 
midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest for boligen senest på overtakelsesdagen. 
Dette er selgers ansvar og risiko.

Tinglyste heftelser og forpliktelser
Det er og vil bli tinglyst rettigheter og forpliktelser på eiendommen knyttet til 
gjennomføringen av utbyggingen og organiseringen av prosjektet. Videre kan 
eiendommen påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom 
offentlige myndigheter krever det.

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3440/15/73:
09.11.1868 - Dokumentnr: 904364 - Utskifting 
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

12.05.1890 - Dokumentnr: 900044 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde  
Aasletten og d.eid.  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1922 - Dokumentnr: 900625 - Bestemmelse om veg
Vedr. ny bygdeveg for Søndre krets  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1922 - Dokumentnr: 900626 - Bestemmelse om veg
Vedr. ny bygdeveg for Søndre krets  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
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Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1922 - Dokumentnr: 900627 - Bestemmelse om veg
Vedr. ny bygdeveg for Søndre krets  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.09.1922 - Dokumentnr: 900633 - Bestemmelse om veg
Vedr. ny bygdeveg for Søndre krets  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.08.1928 - Dokumentnr: 900357 - Bestemmelse om veg
Vedr. veganlegg Hunder st. - Østerhaug  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 
09.02.1931 - Dokumentnr: 900344 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.03.1972 - Dokumentnr: 1910 - Skjønn
Elektriske kraftlinjer  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

15.04.1975 - Dokumentnr: 2869 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg - vedr. vedlikehold av  
Hundersæter-Nysætervegen  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 

Gjelder denne registerenheten med flere 

20.04.1983 - Dokumentnr: 990084 - Elektriske kraftlinjer
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.06.1989 - Dokumentnr: 4034 - Erklæring/avtale
Avtale vedr. gjerde m.v. ved tunnel i Hafjelløypa F.v.361.  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.11.1989 - Dokumentnr: 8440 - Erklæring/avtale
Erklæring vedr. vegrett  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.10.1991 - Dokumentnr: 7705 - Jordskifte
Grensegang  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.02.1992 - Dokumentnr: 1212 - Elektriske kraftlinjer
Midt-Gudbrandsdal Energiverks Kraftledning går over d.eid.  
m.fl. ifl. utvidelse reg, 05.02.92.  På en del eiendommer er  
det anlagt transformatorstasjoner.  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.01.1996 - Dokumentnr: 101 - Bestemmelse om veg
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Rettighetshaver:  Knr:3440 Gnr:15 Bnr:14 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

21.05.2002 - Dokumentnr: 4099 - Erklæring/avtale
Engangsinnløsning av årlig erstatningsbeløp vedr.Lågen fra  
Vinstra, kr.18.564  
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

05.02.2016 - Dokumentnr: 106794 - Jordskifte
Jordskiftesak 0500-2013-0037 Kaldor 
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

22.04.2021 - Dokumentnr: 471214 - Erklæring/avtale
Forbud mot å drive sportsforretning, skiutleie og skiskole 
Overført fra: Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.06.2021 - Dokumentnr: 704432 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3440 Gnr:15 Bnr:1 
Elektronisk innsendt

Øvrige kjøpsforhold

Salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten at Selger 
samtykker til dette. Dersom transport og kontrakten godkjennes, påløper et gebyr 
på 50.000 ink. Mva. Selger forbeholder seg rett til endring av prislisten uten varsel 
på usolgte boliger. 

Tilvalg og endringer
Det er gode muligheter for individuelle tilpasninger i tilvalgsprosessen. 

Betalingsbetingelser
1) Det forutsettes at depositum på 10 % av kjøpesum [for AS 20 % ved inngåelse 
av kontrakt] betales innen 30 dager etter signering av kjøpekontrakt. 
Innbetalingen skal være fri egenkapital.

2) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger betales uoppfordret innen 
kl. 16 to dager før overtagelse.

3) Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på kjøper, med mindre 
selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht. 
buofl § 47.

Kjøper aksepterer at utbetaling kan finne sted til selger før overskjøting mot at § 
47 garanti blir stilt. Totalprisen på boligen er prisen iht. prisliste med tillegg for 
omkostninger spesifisert nedenfor.

Kjøpekontrakt
Nordvik sin standardkontrakt skal benyttes. Kontrakt kan fås på forespørsel hos 
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megler. 

Forbehold fra utbygger
Forbehold fra utbygger/ selger:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet i henhold til inngått 
kjøpekontrakt. 

• Nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt.
• At prosjektet får tilfredsstillende byggelånsfinansiering 
• At selger beslutter igangsetting av prosjektet 
• Det gjøres oppmerksom på at tomtene ikke er fradelt, og at alle skisser med 
hensyn til situasjonskart og anslag på høyder i terreng er å anse indikasjoner da 
prosjektet ikke er byggesøkt men basert på forhåndsmøter med Øyer kommune. 

Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 30.11.2022 har selger rett til å 
kansellere kontrakten. 

Det tas forbehold om at endelige offentlige godkjenninger herunder 
rammesøknad, igangsettingstillatelse og styregodkjennelse om igangsettelse fra 
selgers styre gis.

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsmateriell og 
teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og 
arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer i planløsninger.

Opplysningene gitt i bilagene til kjøpekontrakten kan fravikes dersom selger anser 
det nødvendig eller ønskelig. Det tas spesielt forbehold om endringer og 
justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige, for eksempel med hensyn til 

plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som 
ikke er vist på tegningene. Det presiseres at plassering av vinduer, dører, m.m. 
samt form på disse kan avvike noe fra tegningsgrunnlaget/bilagene til 
kjøpekontrakten.

Selgers eventuelle endringer skal imidlertid ikke ha negativ innvirkning på den 
angitte standard eller forringe boligens kvalitet i større grad enn det kjøper med 
rimelighet må tåle, holdt opp mot selgers behov for å foreta endringen.

Kjøpekontrakten er ikke bindende for selger før:

Selger skal skriftlig meddele kjøper når forbeholdene er frafalt og kontrakten 
derved er bindende. Dersom selger ikke har meddelt kjøper at forbeholdene er 
frafalt innen 30.11.2022, bortfaller kjøpekontrakten. Dersom kjøpekontrakten 
bortfaller, skal kjøper få tilbakebetalt innbetalt del av
kjøpesummen, vederlag for eventuelle endrings- og tilleggsarbeider og renter av 
innbetalt beløp.

For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av slikt bortfall. 
Illustrasjoner er ikke retningsgivende for detaljer rundt leveransen. Det som er 
stiplet på tegninger er ikke medtatt i leveransen (møbler). Plassering av vinduer og 
dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i 
den enkelte leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og 
arkitektoniske utforminger av bygget.

Det vil kunne opptre synlige sprekker / riss over tid pga. svinn og krymping av 
materialer, som er vanlig i nye bygg. På takene kan det forkomme oppstikk for 
lufting. Ventilasjonstekniske rom plasseres på taket. Det kan oppstå ulemper i form 
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av støy eller liknende i forbindelse med tekniske
anlegg på tak. For komplett informasjon og kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt 
med alle vedlegg være gjennomgått. Det tas forbehold om eventuelle feil i 
salgsoppgaven.

Sentrale lover
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold 
hvor selger er profesjonell, og kjøper er forbruker. Ihht. loven plikter selger å stille 
garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. 
Garantien utgjør 3 % av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 
% av kjøpesum og står i 5-fem-år etter overtakelsen jf. buofl §
12, 3 ledd.

Dersom det skal utbetales noen del av kjøpesummen fra oppgjørsmeglers 
klientkonto før boligen er overskjøtet til kjøper, skal selger stille garanti som dekker 
det beløp som skal disponeres, jf. punkt 7.8 i kjøpekontrakten og buofl. § 47. Kjøper 
(og kjøpers kreditor, dersom innbetalingen er lånefinansiert) aksepterer ved 
inngåelsen av kjøpekontrakt utbetaling til selger med grunnlag i slik 
garantistillelse.

Garantien skal bortfalle når overskjøting har funnet sted. Slik garanti stilles ikke 
overfor kjøper som er et aksjeselskap. Bustadoppføringsloven kan i sin helhet fås 
ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no. Lovteksten 
er i sin helhet vedlagt den komplette salgsoppgaven.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis 
kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at 

transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper 
avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og 
gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke 
kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.
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Meglers vederlag
 Det er avtalt at selger skal betale 1,5% provisjon av salgssum og kr. 5 500 pr. 
oppgjør. Markedsføringskostnader dekker selger.

Status salgsoppgave
Salgsoppgaven er sist endret 2. mars 2022

Ansvarlig megler
Stian Pøhner, Eiendomsmegler MNEF / Partner
Tlf. 97115621

Megler 2
Torstein Kirud, Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 93058856

Meglerforetaket
Nordvik Frogner
Parkveien 33b
0258 Oslo
Juridisk navn: P33 Eiendomsmegling AS
Org. nr.: 915491065
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087

Vedlegg

Favntoppen

Gnr. 15 / Bnr. 73
Nabolaget Granrudmoen/Sørbygda - vurdert av 38 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Skoler

Solvang skole (1-7 kl.) 17 min
230 elever, 14 klasser 8.5 km

Øyer ungdomsskole (8-10 kl.) 17 min
242 elever, 9 klasser 8.7 km

Lillehammer vgs - avd. Nord 27 min
454 elever 20.9 km

Lillehammer vgs. avd Sør 30 min
635 elever 23.1 km

Ladepunkt for el-bil

Circle K Favn Hafjell 0.3 km

Offentlig transport

Jar 12 min
Linje 540 6.2 km

Hunderfossen stasjon 22 min
Linje R10, 21, 22 12.4 km

Barnehager

Granrudmoen barnehage (0-5 år) 16 min
36 barn, 2 avdelinger 8.4 km

Hågåsletta barnehage (0-5 år) 17 min
48 barn, 3 avdelinger 9.9 km

Vidarheim barnehage (0-5 år) 21 min
36 barn, 2 avdelinger 12.6 km

Dagligvare

Joker Gaia 25 min

Aldersfordeling
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Granrudmoen/Sørbygda 1 908 825
Granrudmoen 2 678 1 141
Norge 5 328 198 2 398 736

Opplevd trygghet
Veldig trygt 88/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 78/100

Naboskapet
Godt vennskap 69/100



Primære transportmidler

Egen bil
Gående

Sport

Øyer idrettspark 15 min

Flerbruksanlegg aktivitetsflat... 16 min

Actic - Jorekstad Fritidsbad 26 min

Spenst Lillehammer 27 min

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Trafikk
Lite trafikk 88/100

Gateparkering
Lett 88/100

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er
beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er
innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Nordvik
Frogner kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

  

 

 

PROSJEKTET 

Favntoppen Chalet vil få eksklusive chalethytter i bindingsverk.  Chalethyttene er fra 185-194m2 med 
gode og gjennomtenkte planløsninger. Det er lagt vekt på gjennomgående høy standard, og at det er 
mulig å gjøre tilvalg og endringer for å sette sitt eget preg på drømmehytta! Åpen stue og 
kjøkkenløsning med store vindusflater som gir en unik utsikt.  

Byggestart for hyttene vil etter planen være Q3-2022, og med ferdigstillelse av de første hyttene Q2-
2023.(Forutsatt oppstart gravearbeider vår 2022)  

Chalethyttene leveres nøkkelferdig. Leveransen innebærer ferdig behandlet treverk både utvendig og 
innvendig. Dører og vinduer leveres i sort utførelse. Det leveres vannbåren bergvarme på gulv i plan 
U1 og 1, mens på hems leveres elektrisk varme.   

Som standard leveres chalethyttene med fliser på gulv i hall, bad, vaskerom og skibod/teknisk rom. 
Hyttene har bad med høy standard, sorte dusjnisjer, sort armatur og sorte toaletter. Peis i moderne 
stil fra anerkjent leverandør. Hyttene leveres med kjøkken fra anerkjent leverandør med tilhørende 
hvitevarer fra Miele. Hvitevarer som inngår i standard leveranse er 2 stk ovner, mikro, koketopp, 
kjøleskap, vinskap og kaffemaskin. Trapp leveres i eik utførelse behandlet som vegger og med glass i 
rekkverk.  

GENERELT 

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om hyttenes viktigste bestanddeler og funksjoner. 
Prosjektet vil bli byggemeldt ihh.t «Plan–og Bygningsloven samt Byggeteknisk forskrift av 2017» med 
gjeldende revisjoner på det tidspunktet rammetillatelse foreligger.  

Hyttene har ikke byggetillatelse, men utbygger har gjennomført møter med Øyer Kommune og 
hyttene er derfor forventet og at skal kunne godkjennes slik som tegnet.   

Vindusstørrelser / -form og plassering kan avvike noe fra plantegning som følge av tilpasning av 
tekniske løsninger, offentlige forskriftskrav eller den arkitektoniske utformingen av byggene. Det 
leveres sorte vinduer i godkjent utførelse og i henhold til varmetapsberegninger. Kjøkken og 
baderomsinnredning leveres i henhold til plantegning.  

Møblering (f.eks. sofa, senger, etc.) og utstyr som er vist i prospektet inngår ikke i leveransen. Disse 
er kun medtatt for å vise et forslag til plassering av møbler og utstyr.  

Tekniske installasjoner vil i all hovedsak bli plassert i himling eller boder.  

I nye boliger kan det forekomme svinnriss i overgang mellom tak / vegg, parkett og i hjørner som 
følge av ytterligere uttørking av trevirke eller betong. Dette er ikke å anse som senere mangel. 
Arealer er i prosjektet / beskrivelse oppgitt i bruksareal (BRA) som er husets innvendige mål, 
inkludert boder og vegger. Yttervegger inngår ikke i nevnt areal. 

Energimerking  

Boligens varmetap og energibehov er dimensjonert i henhold til «Teknisk forskrift av 2017»  

GODE MATERIALVALG 

Favntoppen Chalet har gjennomtenkte løsninger på alle områder kombinert med eksklusive 
materialvalg. På Favntoppen Chalet har vi tenkt på det meste av gode og eksklusive materialvalg men 
likevel skal du få til å gjøre hytta til ditt eget med dine egne tilvalg.  
 
Chalet hyttene har:  

Carport til to biler:                         
Her står bilen snøfritt mens du er på hytta. 1 stk EL bil lader medfølger.  
 
Oppvarming:                                     
Gulvarme med boret etter bergvarme i plan 0 og 1. Du har alltid den gode varmen og ikke 
minst en meget gunstig fyringsmåte. Sentralen til bergvarme står trygt plassert i teknisk rom.  
 
Ildsted:  
Ildsted leveres i stue med moderne innsats. Se nærmere beskrivelse.  
 
Stor hall og garderobe:                   
Den store hallen med påfølgende garderobe med «alt» integrert. Leveransen består av 
skaper i hall med god plass for lagring av klær og lekker benk direkte innenfor vindu og dør i 
inngangsparti.  
 
Garderoben:                                                             
I garderoben leverer vi komplett med benker, oppvaringsplass til utstyr, klær og ikke minst 2 
skotørkere for flere par sko.  
 
Eiketrappen:                                    
Følelsen av eksklusivitet fra eiketrappen som starter i hallen og går igjennom alle plan i hytta. 
Kraftige eiketrinn kombinert med glass i rekkverk og sorte detaljer gjør trappen til et møbel i 
hytta. 
  
Stor stue og spisestue:                    
Hjertet i hytta er den fantastiske stuen, spisestuen og kjøkkenet på hele 50m2 i plan 1. Her 
kan du nyte fantastiske dager og kvelder med den optimale utsikten.  
 
Kjøkkenet:                                          
Kjøkkenet i sort dempet utførelse gir den eksklusive utførelsen med Miele hvitevarer på 
koketopp med integrert ventilator, 2 stk stekeovner, mikro, vinskap, kaffemaskin og 
kjøleskap. Kjøkkenet leveres fra HTH med mange flotte detaljer.  
 
Baderom:                                           
De 3 badene i plan 0 og plan 1 har eksklusive materialvalg med sort flis, sort innredning med 
sort/ grå vask, sorte vegghengte toaletter og SOHO Sealskin dusjdører i sort utførelse. 
Tapwell armaturer på vask og i dusj med takdusj.  
 
Badstue:                                            
Badstuen leveres med glassfelt mot baderom og benker med lys under benker.  

 
De «nyttige rommene»:                      
Det adskilte vaskerommet og det tekniske rommet som er kombinert med skiboden vil du 
ikke være uten.  
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Soverommene:                                
Soverommene leveres med skap og senger i moderne utførelse i dempet sort farge og inntil 
to av soverommene har også tilhørende moderne bad ihht tegninger avhengig av valgt 
planløsning (madrasser leveres ikke) 

 

BYGNINGSKONSTRUKSJONER 

Fasade og yttervegger 

Yttervegger leveres i bindingsverk utførelse med 20 cm bred kledning.  Hyttene vil ha underetasje 
med delvis betongfelter. Deler av fasader/yttervegger mot fyllinger vil bli utført i betong. Utvendig 
kledning og søyler blir beiset to strøk med Tyrilin Tjærebeis/eller tilsvarende.   

Malte vinduer og balkongdører i sort utførelse fra anerkjent leverandør. Materialbruk i fasadene kan 
bli noe endret i forhold til prospekt under detaljprosjekteringen. Det leveres malte ytterdører fra 
anerkjent leverandør i farge S8500 på lik linje som vinduer.  

Rekkverk/Terrasse  

Rekkverk på terrasse/balkong vil bli utført av glass og stål i henhold til fasadetegninger. Impregnerte 
terrassebord på gulver.  

Tak / takrenner 

Utvendig tak som leveres som torvtak, og i henhold til øvrige forskrifter og krav ellers. Takavvanning 
utføres med utvendige sorte nedløp.  

Parkering / uteområde / bod 

Hyttene leveres nøkkelferdig med opparbeidet tomt med vei og parkering. Carport leveres med 
gruset underlag. Tomten ellers leveres grovplanert med stedlig masse eller uberørt natur. Skibod / 
tekniskrom i forbindelse med carport. Carport har lys i tak.  

 

INNVENDIG 

Generelt 

Hyttene leveres med takhøyde i henhold til snittegninger, vegger og tak leveres med ferdig beiset 
panel. Innvendig listverk og gerikter leveres i samme farge som vegg.  Som standard leveres 
parkettgulv med utførelse i 27 cm bredde og  tilhørende fotlist. (Dette kan endres som tilvalg om 
ønskelig innenfor tilvalgs frist). Flislagte gulv i hall, bad, vaskerom og skibod/teknisk rom.  

Innvendige dører leveres i sort glatt utførelse, sorte karmer og dørvridere i sort.  

Innvendig trapp leveres med eiketrinn og glassrekkverk. Tilsvarende bilder som vises i prospekt.  

Sort materiell inngår som en del av standardleveransen på det elektriske i hytta. Se nærmere 
spesifikasjoner.  

Det leveres vannbåren bergvarme på gulv i plan U1 og 1, mens på hems leveres elektrisk varme.  
Farge på panel innvendig er lik i hele hytten og farge er gråtonet. (Endelig fargekode vil komme når 
leverandør av innvendig kledning er avklart.)   

Innvendig stående kledning vil leveres som bredere utførelse ca 200mm på hall, stue, 
trappeoppgang, kjøkken og hems. På soverom, bod, vaskerom og bad leveres standard utførelse på 
panel som i tak ca 120mm bredde.  

 

Hall og åpen garderobe  

Gulv: Flislagt gulv med 60x120cm kermaisk fliser med tilhørende fotlist beiset i samme farge som 
vegg. Vannbåren bergvarme. Antrasitt farge på flis (ca m2 pris kr 700,- og nærmere oversikt kommer 
med muligheter for tilvalg) 

Vegger: Beiset panelbord.  Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.    

Tak: Nedforet himling lektes ned og kles med beiset panelbord i 120mm bredde med innfelte sorte 
LED – Downlights. Taklist leveres i samme farge som vegg.  

Innredning: Skreddersydde garderobeløsninger med sittebenk leveres som på tegning og 3D bilder. 
3D bilder er illustrasjoner og avvik vil forekomme.  

Åpen garderobe: Leveres med garderobe løsninger mht. benker, hyller og 2 stk støveltørkere av 
typen Koralp A05 (eller tilsvarende) Øvrige løsninger som avbildet i sort utførelse.  

 

Bad Plan U1  

Gulv: Flislagt gulv med 60X60cm keramiske fliser og med mosaikkfliser i dusj sone. Sokkelflis eller flis 
på vegg i dusj sone i tilsvarende utførelse som gulv. Vannbåren bergvarme. (fliser antrasitt farge m2 
pris ca kr 650,-) 

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Nedforet himling lektes ned og kles med beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte 
LED – Downlights. Taklist leveres i samme farge som vegg. 

Innredning: Heldekkende porselens vask i sort/grå utførelse med grå/sort underskap i eik fra 
anerkjent leverandør. Speil med stikkontakt over servant, blandebatteri i sort og vegghengt sort 
toalett med soft close sete. Dusj med sort dusjarmatur og glassdører. Badstue leveres komplett med 
ovn, benker, glassvegger mot bad (vegger for øvrig med panel) og glassdør.  

Skibod / teknisk rom  

Gulv: Flislagt gulv med 30x30cm kermaiske fliser med tilhørende fotlist malt i samme farge som vegg 
og sluk i gulv. Vannbåren bergvarme.(antrasitt flis med ca pris pr m2 kr 500,-) 

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.    

Tak: Nedforet himling lektes ned og kles med beiset panelbord i 12 cm bredde og taklampe. Taklist 
leveres i samme farge som vegg. Taklampe som lys i tak.  
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Vaskerom  

Gulv: Flislagt gulv med 30X30cm keramiske fliser med tilhørende fotlist tilsvarende flis på gulv og 
vannbåren bergvarme.  (flis leveres i antrasitt utførelse ca m2 pris kr 500) 

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.      

Tak: Nedforet himling lektes ned og kles med beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte 
LED – Downlights. Taklist leveres i samme farge som vegg. 

Innredning: Leveres med underskap i henhold til plantegninger fra anerkjent leverandør med laminat 
benkeplate. Utslagsvask med blandebatteri. 

Soverom  

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist som vegg og vannbåren bergvarme.  

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.    

Tak: Nedforet himling lektes ned og kles med beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte 
LED – Downlights. Taklist leveres i samme farge som vegg. 

 

Kjøkken  

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist og vannbåren bergvarme.  

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.    

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

Innredning: Det leveres kjøkken fra anerkjent leverandør med benkeplate i stein. Håndtak i 
fargetilpasset stål. Skuffer og skap med demping.  

Hvitevarer: Hvitevarer som inngår i standard leveranse er 2 stk ovner, koketopp, kjøleskap, vinskap 
og kaffemaskin.  

Spesifisert leveranse fra Miele 
Kaffemaskin   Miele CVA7445 
Oppavaskmaskin Miele G7200SCU 
Vinskap   Miele KWT6321WG 
Mikro   Miele M2234SC 
Stekovn 2 stk  Miele H7365BPOBSW 
Induksjonstopp  Miele KDMA7000 
Kjøleskap  K37222iD 
Det gjøres oppmerksom at sortiment på hvitevarer kan skifte og evt tilsvarende produkter vil bli 
levert. 

 

 

Stue 

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist og vannbåren bergvarme.  

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

Ildsted: Det leveres moderne peis som på bilde av typen Contura I50innsats med pusset innbygget i 
betong og farge S8500 Dempet Sort 

Bad Plan 01  

Gulv: Flislagt gulv med 60X60cm keramisk fliser med mosaikkfliser i dusj sone. Sokkelflis eller flis på 
vegg i dusj sone i tilsvarende utførelse som gulv. Vannbåren bergvarme. (ca m2 pris på flis kr 650) 

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg. Flislagte 
dusjnisjer med glassvegger.    

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

Innredning: Heldekkende porselens vask i sort utførelse med sort/grå underskap i eik fra anerkjent 
leverandør. Speil med stikkontakt over servant, blandebatteri i sort og vegghengt sort toalett med 
soft close sete. Dusj med sort dusjarmatur og glassdører.   

Soverom  

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist og vannbåren bergvarme.  

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

 

Stue hems 

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist. 

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

 

Bad hems  

Gulv: Flislagt gulv med 60X60cm keramisk fliser og med mosaikkflis i dusj sone. Sokkelflis eller flis på 
vegg i dusj sone i tilsvarende utførelse som gulv. Elektrisk gulvvarme. Dusjløsning på dette badet er 
med begrenset takhøyde og med de føringer dette gir.  
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Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg. 

Innredning: Heldekkende porselens vask i sort/grå utførelse med sort underskap i eik fra anerkjent 
leverandør. Speil med stikkontakt over servant, blandebatteri i sort og vegghengt sort toalett med 
soft close sete. Dusj med sort dusjarmatur og glassdører.   

 

Soverom hems 

Gulv: Eikeparkett i 27 cm brede plank med tilhørende fotlist.  

Vegger: Beiset panelbord. Lister rundt dører og vinduer leveres i samme farge som vegg.   

Tak: Beiset panelbord i 12 cm bredde med innfelte sorte LED – Downlights. Taklist leveres i samme 
farge som vegg.. 

 

Generelt:  

Innerdører levere fra Kloppen Trevare av typen 1 speil som på bilder med sort håndtak. Type Visjon 
1.  
Ytterdører og vinduer leveres fra Røros Dører og Vinduer AS. Leveres i fargen S8500 dempet sort.  

 

TEKNISK ANLEGG 

Varme: Det leveres komplett gulvvarme på alle rom, med varmesentral og borehull i plan første og 
andre etasje. Hems leveres ikke med vannbåren gulvvarme men med elektrisk panelovner på 
soverom, elektriske varmekabler på bad og varmefolie på oppholdsrom uavhengig av alternativ 1 
eller 2.  

Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget i hvert av husene leveres i henhold til gjeldene norm for 
elektriske installasjoner i bolig (NEK), og punktplan for hver bolig utarbeides. Det legges opp til skjult 
elektrisk anlegg med brytere og kontakter i sort utførelse. Automatsikringer i eget sikringsskap for 
hvert av husene.  

EL- leveranse inneholder type sorte brytere, kontakter og spotter. Det leveres egen oversikt på EL 
plan på hver hytte. EL leveransen innbefatter Elko Plus brytere og øvrig utstyr. Det leveres 75 stk 
sorte spotter fordelt på bad, hall, garderobe, soverom, stue, kjøkken. På boder  

Utebelysning leveres med 6 stk utelamper sorte opp/ned belysning og 6 stk spotter.  

Rør- / sanitærutstyr: Sanitæranlegget blir utført etter tegninger og beskrivelser i henhold til 
normalreglementet for tekniske og stedlige kommunale bestemmelser. Våtrom oppfylle alle 
minimumskrav i forskrifter knyttet til dette. Deler av gulv som utsettes for vann har fall mot sluk.  

 

Ventilasjonsanlegg: Det leveres balansert ventilasjon uten kjøling. Det kan bli noe nedforing og 
innkassing av ventilasjonskanaler.  

TV og Bredbånd: Det leveres klargjort for fiber. Tilkobling og øvrige tilvalg tas av den enkelte kjøper.  
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Øyer kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

3440 - Øyer kommune 15 73 0 0

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Annet byggeområde - Nåværende Kommunedelplan - Kommunedelplan Øyer sør (31.5.2007)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

3440 201504 Mosetertoppen sentrum (24.5.2018) Vegetasjonsskjerm

3440 201504 Mosetertoppen sentrum (24.5.2018) Fritidsbebyggelse

3440 201504 Mosetertoppen sentrum (24.5.2018) Veg

3440 201504 Mosetertoppen sentrum (24.5.2018) Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål
(Fritid/Turistformål (utleiehytter) og Fritidsbebyggelse-Frittliggende2)

3440 201504 Mosetertoppen sentrum (24.5.2018) Friluftsområde i sjø og vassdrag

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

PLANID Plannavn

Ja

3440
0521KPD2016

Kommunedelplan Øyer sør 2016-2026

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
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PLANID Plannavn

Ja

3440 201504a Mosetertoppen sentrum 2021 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

MOSETERTOPPEN SENTRUM 

 

Reguleringsbestemmelsene sist revidert:   4.5.2018 

Tilhørende plankart sist revidert:    12.1.2018 

Godkjent av kommunestyret:  k-sak 37/18  24.5.2018 

 

 
 

1 Generelt/Plankrav 

 

1.1 Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsformål og begrensning på 
plankartet. Innenfor området er arealet detaljregulert iht PBL § 12-3 til følgende formål:  
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
-  1120 Fritidsbebyggelse:  BF 
-  1122 Fritidsbebyggelse-Konsentrert:  BFK 

-  1121 Fritidsbebyggelse-Frittliggende:  BFF 

-  1170 Fritid/Turistformål:  FT 

-  1300 Næringsbebyggelse:  N 

-  1410 Skianlegg:  SKI 

-  1900 Komb. formål Fritid/Turistformål (utleieleiligheter) og Fritidsbebyggelse-Konsentrert: FT/BFK 

-  1900 Komb. formål Fritid/Turistformål (utleieleiehytter) og Fritidsbebyggelse-Frittliggende: FT/BFF 

-  1900 Kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse:  F/N 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
-  2010 Kjøreveg, privat veg:  V 

-  2015 Gang-/sykkelveg, privat:  GS 

 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
-  3060 Vegetasjonsskjerm:  VS 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6) 
-  6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag:  FLS 

 
 

1.2 Forhold knyttet til kulturminner:  
I planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 
m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes kulturvernmyndighetene i Oppland 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
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1.3 Terrenginngrep mv:  
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Bygningers 
plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, 
opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. Traséer for vann, avløp og kabler 
som ikke kan legges langs veger, skal ryddes, planeres og tilsås på en slik måte at stedegen vegetasjon 
i størst mulig grad kan bli reetablert. Planutvalget kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep som 
vurderes som uheldige. 
 
Områder som er brattere enn 1:4 – 1:3 skal fortrinnsvis ikke bebygges. Bygging i slike områder kan 
likevel tillates ved følgende krav: Bebyggelsen skal planlegges med spesielle krav til minst mulig 
inngrep i terreng, minst mulig fotavtrykk ved liten bredde(dybde) eller trapping / terrassering av 
bebyggelsen. Oppfylling for uteplass foran bebyggelsen tillates ikke, uteplasser som 
balkonger/veranda/altan skal være på søyler eller inntrukket innenfor byggets fotavtrykk. Parkering 
under terreng skal vurderes iht § 1.8. 
 
 

1.4 Gjerder:  
Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må sikres i bratt eller farlig terreng i 
tilknytning til uteareal for hyttetomt mot veg. Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 
1,40m. Portaler er ikke tillatt. Søknad skal sendes til og godkjennes av Øyer kommune.  
Sikringstiltak med hensyn til trafikksikkerhetsmessige forhold langs veg skal være av godkjent rekkverk 
iht Statens vegvesens normal N100 og N101 og settes opp i henhold til spesifikasjoner fra leverandør. 
Sikring av alpinløyper og planfrie kryssinger for alpinløyper skal utføres iht. avtaler med Hafjell 
Alpinsenter AS. 
 

1.5 Antenner og flaggstenger:  
Montering av parabolantenner tillates ikke hverken utvendig på bygning eller frittstående. Oppsetting av 
flaggstenger tillates ikke. 
 

1.6 El-forsyning:  
Framføring av el-forsyning skal skje ved jordkabel. Luftstrekk tillates ikke. 
 

1.7 Veg, vann, avløp og renovasjon:  
Alle områder som ligger nærmere enn 4m inntil formålsgrensen for private veger skal benyttes til 
snøopplag ved brøyting av tilliggende veger. 
 
En helhetlig plan for veg-, vann-, avløp, kabelnett og overvannshåndtering skal godkjennes av 
kommunen før arbeidene startes opp. Planen skal omfatte hele planområdet. Det gis godkjenning for 
hvert enkelt delområde basert på den overordnede planen.  
Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden. Prosjektmaterialet 
skal inneholde plassering og dimensjonering av stikkrenner, grøfter og andre nødvendige 
overvannshåndteringstiltak jf. punkt 6. 
 
Det skal legges til rette for kildesortering i forbindelse med renovasjon i området. 

 
1.8 Parkering:  

Parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 
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i Veileder H-2300 – Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er 
tillatt der terrenget ligger til rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med 
i bebygd areal. Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr boenhet og i tillegg 20 % gjesteparkering. Parkering kan 
plasseres på terreng eller i parkeringskjellere. Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet 
skal dekkes ved parkering under bakken. Dette gjelder ikke minst i bratt terreng der terrenginngrep vil 
bli store. Dersom parkering legges på terreng skal denne ivareta trafikksikkerhetsmessige forhold og 
barn og unges sikkerhet. Parkering med rygging ut i adkomstveg tillates ikke.  
Gjesteparkering kan dekkes ved bruk av arealer i tilfredsstillende avstand utenfor planområdet. Avtaler 
om dette skal i tilfelle framlegges ved byggesak. Dersom det etableres avtaler om slik parkering kan 
antall plasser i den enkelte situasjonsplan reduseres tilsvarende det antall som avtales knyttet til det 
enkelte felt. 
 

1.9  Skitrafikk:  
Innenfor hele planområdet inklusive byggeområdene kan det tilrettelegges for skiløyper til og fra 
områder som er regulert til skianlegg SKI. Det tillates terrengarbeider og preparering med løypemaskin. 
Terrengarbeider skal fremgå av byggesøknad. Eksisterende lysløype innenfor planområdet skal 
opprettholdes, også der denne ligger innenfor områder regulert til bebyggelse. Ivaretakelse eller 
justeringer av denne skal fremgå av situasjonsplaner ved byggesak. 
 

1.10 Drift av skianlegg: 
Innen hele planområdet er det tillatt med aktiviteter og tiltak knyttet til drift av skianlegg hele året. 
Dette kan innebære aktiviteter knyttet til produksjon, lagring og preparering av snø på områdene SKI, 
drift av heiser / belysningsanlegg / lysløyper gjennom hele året, også på sommeren.  
 

1.11 Utleie av fritidsboliger: 
Utleie av fritidsboliger er tillatt innenfor alle områder regulert til dette formålet, også der det er regulert 
i kombinasjon med andre formål.  
 
For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie minst 9 
måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. Utleievirksomheten skal skje 
som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder hver enkelt utleiehytte/-leilighet om 
omfattes av formålet. 
 

1.12 Tomtedelingsplan: 
Tomtedelingsplan er en plan for inndeling av større områder som i reguleringsplan er regulert til 
tuntomter, eller for eventuelle justeringer av enkelttomter som fastsetter tomtedeling før et område kan 
bygges ut. Denne skal godkjennes av plan- og oppmålingsavdelingen i kommunen før behandling av 
fradeling og byggesaksbehandling kan gjennomføres. 

- Tomtedelingsplanen leveres på SOSI-format og være i samsvar med formålsgrenser i reguleringsplan. 
- Tomtedelingsplan lages for hele delområdet i forbindelse med fradeling og søknad om byggetillatelse 

for den første eiendommen innenfor delområdet. 
- Tomtedelingsplan kan eventuelt lages for flere delområder sett under ett.  

 
1.13 Byggesak:  

Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 200 som i detalj viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Alle 
byggesøknader skal vise terrengsnitt som ivaretar krav til utforming og stigningsforhold. Det må vises 
kote-satte snittegninger for eksisterende- og planlagt terreng, adkomstveg med stigningsforhold, 
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etasjer for bebyggelse som viser skjæringer og fyllinger i terreng. Byggesøknad skal vise på kart og i 
snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, 
parkeringsareal og ledningstraséer), samt plan for bevaring av eksisterende vegetasjon (skjøtselsplan). 
Parkering skal ivaretas på egen tomt iht kommunale parkeringsvedtekter. 
 

1.14 Transformatorer/nettstasjoner, fordelingsskap mv: 
Nettstasjoner, med fordelingsskap mv. kan plasseres på alle områder regulert innenfor hovedformålene 
Bebyggelse og anlegg, samt Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pkt 1.1. 
 

1.15 Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og utbygging skal det 
også sikres en bærekraftig arealbruk mht. tomtearrondering, transport og kommunikasjonsløsninger. 
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer, tiltak for å redusere 
energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 
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2 Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Antall boenheter: 
Innenfor de enkelte delområder angitt nedenfor kan det maksimalt etableres følgende antall boenheter: 
 

 
 

2.2 Områdene merket FT skal benyttes til formål Fritid/Turistformål (utleieleiligheter).  
 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 100%. Maksimal gesimshøyde er 16m fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Det kan bygges med 4 etasjer, samt i tillegg parkeringskjellere i sokkel og under bakkenivå. 
Takform er fri. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje 
ved bygning. Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
 
 

2.3 Områdene merket F/N skal benyttes til kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse. 
For områdene F/N skal delformålet varehandel maksimalt utgjøre 1500 m2 BRA. 
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2.4 Området merket F/N1 skal benyttes til kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse  
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 100%. Maksimal gesimshøyde er 8m fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Det kan bygges med 2 etasjer, samt i kjellere med tekniske rom, lagerrom og parkering i 
sokkel og under bakkenivå. Bygninger skal ha flate tak eller pulttak med helning maksimalt 8 grader. 
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. 
 
Det tillates takterrasse til bruk for servering mv. I forbindelse med dette tillates ovennevnte 
gesimshøyde økt med 3m på inntil 40% av bebygd areal. 
 
 

2.5 Området merket F/N2 skal benyttes til kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse. 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 60%. Maksimal mønehøyde er 10m og maksimal gesimshøyde er 
7,5m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng. 
Fri takform. . Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje 
ved bygning. 
Øyer kommune kan ved skjønn fastsette andre gesims- og mønehøyder på deler av tiltak i forbindelse 
med byggesaksbehandling. 
 
 

2.6 Områdene merket FT/BFK skal benyttes til kombinert formål Fritid/Turistformål (utleieleiligheter) og 
Fritidsbebyggelse-Konsentrert (fritidsleiligheter for salg). Minimum 60% av BRA (Bruksareal) skal være 
Fritid/turistformål (utleieleiligheter). Utleie av leilighetene innen formålet Fritidsbebyggelse tillates også. 
Formålsfordeling av BRA i bygningene skal fremgå av byggesøknad.  
 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 75%. Fri takform. Ved bygging med pulttak tolkes høyeste gesims som 
maksimal tillatt mønehøyde. 
 
Maksimal gesimshøyde er 9m og mønehøyde 12,5m fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal 
skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. Det kan 
bygges med 2 etasjer. Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med sokkel 
for beboelse. I tillegg tillates parkeringskjellere i sokkel og under bakkenivå.  
 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under bakken. 
 
 

2.7 Områdene merket FT/BFF skal benyttes til kombinert formål Fritid/Turistformål (utleiehytter) og 
Fritidsbebyggelse-frittliggende (fritidsboliger for salg). Minimum 50% av BRA (Bruksareal) skal være 
Fritid/turistformål (utleiehytter). Utleie av boenhetene innen formålet Fritidsbebyggelse tillates også.  
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 40%.  
 
BYA pr enkeltbygning skal ikke overstige 120 m2. 
 
Det tillates bygninger i maksimalt to etasjer inkludert sokkel. Ved skrånende terreng skal 1. etasje 
bygges som sokkel. Sokkeletasjen skal ha materialbruk som harmonerer med hovedfasaden; f.eks. tre, 
naturstein, skifer. Bygg i to etasjer med sokkel i tillegg tillates ikke.  
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Maksimal mønehøyde er 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m, målt fra topp ferdig grunnmur 
under eventuell sokkel eller plate på mark. 
 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, 
kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer 
enn 30 cm høy. Ved utbygging av terrasseleiligheter beregnes mønehøyden og gesimshøyden etter 
denne bestemmelsen, men høyden måles for hvert enkelt nivå i terrasseringen. 
 
Det tillates maksimalt 2 leiligheter i hvert bygg. 
 
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. 
Ved bruk av steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 
2,5 m. Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og fargevalg skal 
harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. Reflekterende 
materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene tillates ikke – heller ikke 
som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg. 
 
Ift. bestemmelser om maksimal grunnmurshøyde angis møne- og gesimshøyde fra et punkt 30 cm 
under overkant ferdig innvendig golv. På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne- og 
gesimshøyde fra planert terreng i sokkelfasaden. 
 
 

2.8 Områdene merket BF skal benyttes til fritidsbebyggelse.  
Områdene BF1 og 3 skal kunne bebygges etter bestemmelsene i pkt 2.9.1. 
Områdene BF2 og BF4 til 6 skal kunne bebygges etter bestemmelsene i pkt 2.9.1 eller 2.9.2. 
Områdene BF 7 til 8 skal kunne bebygges etter bestemmelsene i pkt. 2.9.2 eller 2.9.3.  
 
Før utbygging av det enkelte område settes i gang skal det utarbeides egen situasjonsplan som i detalj 
viser bygningers plassering og størrelse, plassering og utforming av adkomster dersom pkt. 2.9.1 og 

2.9.2 velges, eller tomtedelingsplan som i detalj viser tomteinndeling og adkomster til den enkelte tomt 
dersom pkt. 2.9.3 velges. Når flere delområder ses under ett kan tomtedelingsplan utformes uavhengig 
av de innbyrdes grensene mellom disse. 
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2.9 Definisjoner:  
Tuntomter: Tomter der det kan planlegges mer enn 3 bygninger i felles tun, som kan deles opp i flere 

enn 3 boenheter innen det enkelte tun. 

Enkelttomter: Hyttetomter der det kan oppføres inntil 3 bygninger. 

 
2.9.1 Områder som bebygges med leilighetsbygg: 

Det kan foretas oppdeling innenfor det enkelte område, eventuelt kan ett eller flere delområder ses 
under ett. Det kan oppføres fritidsboliger/leiligheter som frittstående bygg, i tun eller som 
leilighetsbygg i rekke eller terrassert. For hvert delområde skal det utarbeides egen situasjonsplan 
som sendes inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak, situasjonsplanen skal vise hele 
delområdet med tomteinndeling og plassering av bygninger. Maksimalt bebygd areal (BYA) er 60%. 
Fri takform. Ved bygging med pulttak tolkes høyeste gesims som maksimal tillatt mønehøyde. 
 
Maksimal gesimshøyde og mønehøyde er 16m fra gjennomsnittlig planert terreng. Det kan bygges 
med 4 etasjer, samt i tillegg parkeringskjellere i sokkel og under bakkenivå. Maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning.    
 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under bakken. 
 

2.9.2 Områder som inndeles i tuntomter: 
Områdene kan deles opp i tuntomter. Oppdeling kan foretas innenfor det enkelte område, eventuelt 
kan ett eller flere delområder ses under ett. Det kan oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver 
tuntomt. Innenfor hver enkelt tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35%. Nedgravet 
garasje eller lignende regnes også som bygning. I forbindelse med utbyggingen av tuntomtene skal 
det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. boenhet, i tillegg skal det opparbeides minimum 20% 
ekstra plasser for gjesteparkering, vist på situasjonsplan.  
 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng, 
kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Maksimal mønehøyde er 8,95m og maksimal 
gesimshøyde 5,9m. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 
1.etasje ved bygning.  
 

For tun skal det utarbeides egen situasjonsplan som sendes inn sammen med søknad om tillatelse til 
tiltak, situasjonsplanen skal vise hele tunet med tomteinndeling. 
For tuntomter skal parkeringsplasser på terreng medregnes i BYA, dvs. 18m2 pr. plass. Maks BYA pr. 
bygning skal ikke overstige 350m2. 
 

2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter: 
På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet. 
BYA skal ikke overstige 25% av tomtens areal, men samlet ikke over 204 m2. Av dette kan inntil 30 
m2 utgjøre anneks og inntil 40 m2 utgjøre uthus/garasje.  
 
Det skal etableres minimum 2 parkeringsplasser på egen tomt.  
Areal til parkering på terreng utendørs skal ikke regnes med i BYA. 
 
I tilknytning til den enkelte bygning kan det, i tillegg, uten at det inngår i BYA, oppføres terrasse uten 
takoverbygg på inntil 30% av bygningens BYA. 
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Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. Der det 
bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde 5,10 m. 
Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede bebygde areal (BYA). 
 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det skal det i tillegg bygges med sokkeletasje. 
Maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. Ingen del av grunnmur eller 
pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate 
høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. 
Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med tørrmur av 
råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke.  
Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu i tillegg. 
 
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 1,5 m fra planert nivå i 1.etasje ved 
bygning. Ved bruk av m steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være 
høyere enn 2,5 m. Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og 
fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. 
Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene tillates 
ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg. 
 
Ift. bestemmelser om maksimal grunnmurshøyde angis møne- og gesimshøyde fra et punkt 30 cm 
under overkant ferdig innvendig golv. På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne- og 
gesimshøyde fra planert terreng i sokkelfasaden. 
 

2.9.4 Materialer og farger 
Utbygging skal ta utgangspunkt i en bærekraftig materialbruk. Materialbruk og fargevalg skal 
harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. Reflekterende 
materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene tillates ikke – heller ikke 
som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg, unntatt der 
flate tak er tillatt. Der hensynet til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende flater og 
materialvalg (eks solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.  
 
 

2.10 I områder merket SKI skal det etableres skianlegg/løyper/nedfarter. Det tillates terrengarbeider med 
nødvendig planering, skjæringer og fyllinger. Arealene skal istandsettes slik at de kan brukes som 
turveger/turstier sommerstid. Det tillates preparering med løypemaskin hele døgnet.  
Innenfor områdene tillates det etablert skiheiser inkludert betjeningsbygg, snøproduksjonsanlegg, 
permanente og midlertidige sikkerhets- og ledegjerder, skilttavler, belysningsanlegg, samt andre 
installasjoner som hører til normal og forsvarlig drift av alpin -og langrennsanlegg. Det tillates også 
oppsatt lekeapparater og andre installasjoner for lekeplasser, både for sommer- og vinteraktiviteter. 
Innenfor området tillates plassering av fordrøyningsbasseng / -anlegg for overvann, kfr pkt. 7.2. 
Terrengarbeider og kryssing av bekker og bekkefar skal fremgå av byggesøknad. 
 

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
3.1 Områder merket V skal benyttes til privat veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med 

nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, 
stabiliserende tiltak mv. Veger skal sikres mot utforkjøring med rekkverk iht Statens vegvesens 
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håndbok N100 og N101, fartsgrense 50 og lavere, ÅDT 0-1500. 
 
På private veger tillates det for trafikkregulering oppsatt stengsel i form av bom, grind, port eller 
lignende, inkludert tilhørende installasjoner med stolper mv. Slike stengsel skal ivareta fri passering for 
syklende, gående og bevegelseshemmede. Det skal etableres ordning for uhindret adkomst for 
utrykningskjøretøy. 
 
Vegene skal brøytes slik at de er fremkommelige med utrykningskjøretøy til enhver tid. 
 
Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, vegetasjonssone med mer. 
Slike områder skal gis en tiltalende form og tilrettelegges for reetablering med stedlig vegetasjon. 
 
Terrenginngrep med skjæringer/fyllinger langs veg skal istandsettes og revegeteres med stedegen 
vegetasjon innen ett år etter at vegen er etablert. Eventuelle murer langs veg skal bygges med 
stedegen naturstein. 

 
 
3.2 Områder merket GS skal benyttes til privat gang- og sykkelveg eller fortau/ gangbane. 
 
4 Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm 

 

4.1 Områder merket VS skal brukes til vegetasjonsskjerm langs vassdrag. 
Vegetasjonssonen skal etableres med naturlig kantvegetasjon jf. Vannressurslovens § 11. Tiltak som 
påvirker vassdraget eller vegetasjonssonen ut over sikring av vassdraget iht pkt 5 tillates ikke, annet 
enn vedlikehold av vannstreng og kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, 
opprensking av drivgods og kvist, samt evt nødvendig forsterkning og reparasjon av plastring og 
lignende. 
 
 
 

5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 

5.1 Området merket FLS omfatter bekkeløp som fører til eksisterende fordrøyningsdam nord for 
planområdet. Bekkeløp skal sikres ift 200-års flomvannføring med klimapåslag på 20% med utførelse og 
steinstørrelser som vist på snitt for steinplastret bekkeløp på tegning «G01 – Prinsipp sikring bekkeløp» 
datert 11.10.2017, som er vedlagt reguleringsplanen. Bekkeløpet skal ha en kapasitet på minimum 2 
m3/s. Bekkeløpet skal opparbeides med en mest mulig naturlig føring med kulper, varierende bredder 
og naturlig bunnforhold, men aldri med mindre kapasitet enn angitt. Det skal legges til rette for rask 
reetablering av kantvegetasjon, jf pkt. 4.1. 
 
 

6 Overvannshåndtering 

 
6.1 Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til 

nevneverdig økt avrenningshastighet til Mosåa. 
 

6.2 Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-års flom 
med klimapåslag på 20% iht TEK17 § 7-2.  
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6.3 Nedstrøms vannveger for overvann skal føres i bekkeløp sikret ift 200-års flomvannføring med 
klimapåslag på 20% med utførelse og steinstørrelser som vist på snitt for mindre bekkeløp på tegning 
«G01 – Prinsipp sikring bekkeløp» datert 11.10.2017, som er vedlagt reguleringsplanen. Bekkeløpene 
skal opparbeides med en mest mulig naturlig føring med kulper, varierende bredder og naturlig 
bunnforhold, men aldri med mindre bredder kapasitet enn angitt. Det skal legges til rette for rask 
reetablering av kantvegetasjon, jf pkt. 4.1. 
 
 

7 Rekkefølgebestemmelser 

 

7.1 I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områder merket SKI benyttes til riggplass, 
adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, parkering av anleggsmaskiner, samt annen aktivitet 
knyttet til anleggsdriften. Når utbyggingen er ferdigstilt skal områdene settes i stand og tilbakeføres til 
permanent bruk etter formål SKI. 
 

7.2 Overvann som iht pkt. 6 føres til nedslagsfeltet for Lysa skal føres til fordrøyningsbasseng eller 
fordrøyningsanlegg under bakken, innenfor planområdet på formålet SKI eller i byggeområdene. 
Størrelse på fordrøyningstiltak skal fremgå av byggesøknad for tiltak i nedslagsfeltet, og skal 
dimensjoneres slik at avrenningshastighet til Lysa ikke økes ift dagens situasjon. Disse 
fordrøyningstiltakene skal være etablert før omsøkt bebyggelse i nedslagsfeltet kan tas i bruk.  
Det vises for øvrig til rekkefølgebestemmelser og vilkår i vedtatt reguleringsplan 118 for Mosetertoppen 
vedtaksdato 28.05.2009 med saksnr. 30/9 i Øyer Kommune. 
 

7.3 Planfri kryssing veg/løype V/SKI1 skal være etablert før bebyggelse i områdene FT/BFK2 og BF6 tas i 
bruk. 
 

7.4 Planfri kryssing veg/løype V/SKI2 skal være etablert før bebyggelse i områdene FT/BFF1 og 2 og BF7 

og 8 tas i bruk. 
 

7.5 Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan igangsettes skal det være sikret et 
bidrag til gjennomføring av rundkjøring i Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og sykkelvei på 
nordsiden av fv. 312 frem til eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt videreføring av eksisterende 
g/s-vei ved Stenberg til Ensby. Kommunen kan tillate utbygging gjennom utbyggingsavtaler som sikrer 
et slikt bidrag. 
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Velkommen til

Nordvik
Frogner
Parkveien 33 b, 0258 Oslo

Nordvik er eiendomsmegleren for deg som er mer 
opptatt av bolig enn andre, og som setter kunnskap, 
tillit og trygghet høyt når du skal selge eller kjøpe. Vi 
kjenner hver gate, park, bygård og oppgang på 
Frogner, og vi vet hva boligkjøperne her er opptatt av i 
valget av sitt nye hjem.

Gjennom våre nye digitale løsninger skaper vi interessen 
du trenger for din bolig på helt nye måter, tilpasset de 
digitale mediene folk bruker i boligjakten.

Ta gjerne kontakt for en boligprat, be om en 
verdivurdering eller ta en titt på boliger vi har for salg.

nordvikbolig.no/kontorer/frogner 22 12 90 00

Søk boliglån hos Storebrand

Bolighandel med Nordvik

Som kunde i Nordvik kan du søke om boliglån 
hos vår samarbeidspartner Storebrand, og 
få svar på dagen. Med boliglån i Storebrand 
kan du være trygg på at du til enhver tid har 
blant markedets mest konkurransedyktige 
renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av 
Norges beste servicemiljøer innen bank. 
 
Som kunde i Storebrand Bank får du en fast 
kontaktperson å forholde deg til, som vil gi 
deg gode råd og god hjelp med kort svartid. 

Søk om boliglån i Storebrand og få 

• Enkel søknad -og etableringsprosess
• Svar på dagen
• Fast kontaktperson å forholde deg til
• Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Kontakt
Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. 
Les mer på storebrand.no/nordvik



Sist oppdatert med virking 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.

Til høyre 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.

Forbrukerinformasjon 
om budgivning

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 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.

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.



Budskjema

 Jeg er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (forbruker)
 Jeg er en fysisk person som handler som ledd i næringsvirksomhet

Bud mottat: 

Undertegnede gir herved bud på kr. 
+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Navn 1:

Mobil:

Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere. 
Bud som inngis uten gyldig legitimasjon  har megler rett til 
å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften 
§ 6-3

Sted:

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

Navn 2:

Adresse:

Personnr:

Mobil 2:

Dato:

Tlf jobb:

Kl:

Fax:

Underskrift:

Personnr:

Postnr/poststed:

Uten forbehold

Egenkapital ved salg av egen bolig.     Bankinnskudd Annet

Annet:

Egenkapital:

Sum: Sign:

Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon)

Til sammen:

Budet er bindende til dato 

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. 
Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge 
parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave 
med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette 
til megler senest ved oversendelse av bud.»

/ - kl.

kl.

Skriver

Ønsket overtakelse:

Budet gis med følgende forutsetning:

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

Budgiver

14-5004/22Oppdragsnummer: 

Favntoppen 2636 ØYERAdresse: 

Betegnelse: 



nordvikbolig.no


