EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS
Hyttetomter Bjødnaholet
Øystre Slidre kommune

Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter.
Helårsvei, strøm, vann og avløp.

Tomtene
Prisantydning

Fra 1 til 2,5 mål selveier
Fra kr 795.000,+ ca 2,5 % omk. til staten

_________________________________________________________________________________________________________________

Valdresvegen 6, 2900 Fagernes
www.fagernesadvokat.no
Telefon 61 36 56 70 – Telefax 61 36 56 71 – E-post: post@fagernesadvokat.no

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS
Megler:

EiendomsAdvokaten i Valdres AS (org.nr 990 983 054)
Valdresvegen 6, 2900 Fagernes, ved advokat Ragna Bang.

Type eiendom:

Hyttetomter. Selveier.

Beliggenhet:

Tomtene ligger på oversiden av stølsveien Moane-Fullsenn, like før
avkjøringen til Rolistølen. Preparerte skiløyper med tilknytning til
store løypenett. Mange lokale stølsveier som gir varierende
utfordringer for sykkel- og gåturer. Området ligger veldig godt til for
jakt- og fiskemuligheter (krever tillatelser/fiskekort). Kun 30 min
kjøring til skieldoradoet Beitostølen, som kan by på bredt utvalg
innen sommer- og vinteraktiviteter, samt gode muligheter for
shopping og diverse puber og restauranter.

Betegnelse:

Tomter under fradeling fra gnr 34, bnr 1 i Øystre Slidre kommune.

Eier:

Bjødnaholet Utvikling AS v/Gunnar Thue
Telefon 61 34 06 42 / 41 51 41 49

Tomtene:

Tomtene ligger flott til i skrånende terreng vendt mot vest, solrikt og
utsikt mot Jotunheimen og Hemsedalsfjellene. Tomtearealet varierer
i størrelse fra ca 1 mål til ca 2,5 mål. Se vedlagte oversikt over
tomtenes areal, priser og solgte/ledige tomter.

Regulering:

Tomtene ligger i regulert hyttefelt. Tomtene kan bebygges etter en
utnyttelsesgrad på 12% av tomtearealet, begrenset oppad til 150 m2,
fordelt på inntil 3 bygg. Se for øvrig vedlagte reguleringsplan.

Strøm:

Tomtene leveres med strøm til tomtegrense.
Se for øvrig under rettigheter/heftelser nedenfor.

Vann/kloakk:

Tomtene leveres med vann og avløp til tomtegrense. Avløp til felles
avløpsanlegg.

Vei:

Helårsvei til hver tomt.

Kommunale årlige
avgifter p.t.:

Ikke fastsatt.
Avhenger av størrelse på bebyggelse.

Private årlige
avgifter:

Forsikring.
Bompenger kr 70,- pr tur, eller årskort.
Det må også påregnes å betale en årlig sum til velforening.
Vann og avløp koster pr. i dag kr. 3.382,75 inkl.mva.
Se nedenfor under rettigheter/heftelser.

Konsesjon:

Fritatt for konsesjon for personer fast bosatt i Norge.

Rettigheter/heftelser: Hytteeierne plikter å tilknytte seg elektrisk strøm som er lagt frem til
tomtegrense. Videre plikter hytteeierne å være med i en velforening
for området. Formålet med dette er å forestå fordeling av framtidige
driftskostnader i forbindelse med fellesanlegg som vei, lekeplasser,
vann og avløp.
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Tomtene blir solgt med den forutsetning at hytte skal leveres fra
Gthue Håndlafting og Sagbruk. For mer informasjon om deres
produkter; se www.gthue.no.
Hyttene planløses og utformes i samråd mellom byggherre,
leverandør og eventuelt arkitekt innenfor reguleringsbestemmelser.
Hyttene kan leveres nøkkelferdig med inventar, peiser og møbler
etter avtale. For mer informasjon, ta kontakt med Gunnar Thue, tlf.
41 51 41 49.
Ligningsverdi:

Ikke fastsatt.

Omkostninger:

Tomtene er under fradeling, og fradelingskostnader med samlet ca
kr. 25.000 kommer i tillegg til prisantydning, jfr vedlegg.
I tillegg til kjøpesummen kommer også statlige omkostninger.
Omkostningene utgjør dokumentavgift med 2,5 % av kjøpesummen
samt tinglysingsgebyr med kr. 585,- for skjøte. Ved tinglysing av
pantedokument påløper ytterligere kr. 585,- pr. dokument i
tinglysingsgebyr.

Meglers vederlag:

Kr 15.000,- pr tomt.

Visning:

Tomten er skiltet med ”Til salgs”-skilt og kan fritt besiktiges i
terrenget. For øvrig etter nærmere avtale med megler.

Veibeskrivelse:

Fra Fagernes: Kjør Rv-51 mot Beitostølen, ca 18,1 km. Ta så til
høyre ved skilt ”Vangsjøen/Moane/Fullsenn” og til venstre etter ca
250 meter. Følg denne stølsveien gjennom bom (60 kr) og ca 6,5 km
opp på fjellet. Se etter skilt ”Hyttetomter til salgs – Bjødnaholet
Utvikling AS” på høyre side av veien.

Bud:

Bud sendes/fakses til megler på særskilt budskjema som følger
salgsoppgaven. Budet bør gi opplysninger om finansiering.

Kontaktperson:

Advokat Ragna Bang-Garåsen E-post: post@fagernesadvokat.no
Telefon: 61 36 56 70
Salgsoppgaven er sist oppdatert: 24.08.22
------------
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Utsikt mot Jotunheimen fra hyttefeltet.

En av hyttene i hyttefeltet.
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Tomtefeltet vinterstid

Utsikt mot Jotunheimen sommertid.
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PRISER/OMKOSTNINGER
Tomt

ca areal

A1

1 800

kr 820 000

A2

1 500

kr 820 000

A3

2 600

kr 915 000

A4

1 500

SOLGT

A5

1 900

SOLGT

A6

1 700

SOLGT

A7

1 600

SOLGT

A8

1 500

SOLGT

A9

1 200

kr 865 000

A10

1 900

SOLGT

A11

1 900

SOLGT

A12

2 300

SOLGT

A13

1 900

A14

Pris

SOLGT
UTGÅR

A15

2 000

kr 920 000

A16

2 000

kr 920 000

A17

1 700

SOLGT

A18

2 300

SOLGT

A19

2 000

SOLGT

A20

1 500

SOLGT

A21

1 900

SOLGT

A22

1 200

SOLGT

A23

1 700

SOLGT

A24

1 300

kr 895 000

A25

1 700

SOLGT

A26

2 000

SOLGT

A27

1 200

SOLGT

A28

1 900

SOLGT

A29

2 500

SOLGT

A30

1 800

SOLGT

A31

1 900

RESkr 870 000

A32

1 500

SOLGT

A33

1 900

SOLGT

A34

1 000

kr 795 000

Dokumentavgift til staten:
2,5% av kjøpesummen.
Tinglysningsgebyr av skjøtet:
kr. 585,Fradeling (oppmåling/vedtak):
500 – 2000 m2
ca kr. 18.900,2
2
2000 m – 3000 m ca kr. 20.300,I tillegg kommer:
Behandlingsgebyr, kr 5.200,Tinglysing av delingen, kr 585,Pr nedsatte grensemerke, ca kr 30,Det tas forbehold om endringer i offentlige
gebyrer/avgifter.

Utgifter til tinglysing og fradeling kommer i tillegg til prisantydningen.
Inkludert i prisantydning er anleggsbidrag / tilkobling strøm kr. 50.000,Øvrige avgifter forfaller til betaling etter påkrav fra kommunen.
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TOMTEKART

KONTAKTINFORMASJON:
Telefon:
Faks:
Mobil:
E-post:
Internett:

61 34 06 42
61 34 04 07
41 51 41 49
firmapost@gthue.no
www.bjodnaholet.no
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Reguleringskart
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Budskjema
Bud på gnr. 34,bnr. 1, tomtenr: ______ i Øystre Slidre kommune.
Selger: Bjødnaholet Utvikling AS

Undertegnede: _____________________________________fnr. ______________________
_____________________________________fnr. _______________________
Adresse:

_______________________________________________________________

Telefon

___________ (arbeid)

Telefax

___________

___________ (privat) ____________ (mobil)

gir hermed følgende bindende bud på ovennevnte eiendom:
Kr. _________________, _________________________________________(med bokstaver)
med tillegg av dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysingsgebyr for skjøtet (kr. 525,-.)
og ev. gebyr for tinglysing av pantedokument (kr. 525,-)
Finansieringsplan:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Eventuelle forbehold:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Budet gjelder til og med den__________________________(dato og år)_____________(kl.).
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt i å akseptere eller forkaste ethvert bud og at
bindende avtale er kommet i stand dersom budet aksepteres av selgeren innen budfristen.
___________________________________________________________________________
Sted/dato
Budgiver (sign)
Budgiver (sign)
Mitt bud forhøyes til: Kr._______________,__________________________(med bokstaver)
Budet gjelder til og med den__________________________(dato og år)_____________(kl.).
___________________________________________________________________________
Sted/dato
Budgiver (sign)
Budgiver (sign)

Ovennevnte bud på kr._________________, __________________________(med bokstaver)
aksepteres. _________________den____________________2017.
____________________________________ ORIENTERING PÅ NESTE SIDE
(sign)
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Orientering om bud og budgivning
Informasjon nedenfor om budgivning er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund.
Gjennomføring av budgivning:
1.

På forespørsel vil megler gi skriftlig informasjon om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante
forbehold.
2. Bud inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-post-adresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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 gis 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. Alle bud som inngis skal være skriftlige. Første bud inngis til megler på fastsatt budskjema. Budet skal være
signert. Budgiver må forevise legitimasjon til megler senest ved inngivelse av første bud. Eventuelle forhøyelser
av budet inngis skriftlig ved påtegning på budskjemaet, eventuelt pr. fax/e-post til megler. Også eventuell
aksept/avslag fra selger skal formidles skriftlig. Megler vil så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver
at budet er mottatt.
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt som mulig holde de involverte i budrunden orientert om nye og høyere bud. Slik
informasjon skal gis skriftlig.
8. Etter at handel er 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.
9. 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.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt
aktuelle interessenter.
Viktige avtalerettslige forhold:
1.
2.

3.
4.
5.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
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 fler enn en eiendom).
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud
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.

Eiendomsmegleren kan rådgi deg i budgivningen, men det er du selv som må bestemme budets størrelse og ta ansvar
for at du har finansiering i orden til det bud du legger inn. Megleren har normalt ingen alminnelig plikt til å undersøke
budgivers finansieringsevne. Dersom man som budgiver ikke klarer å finansiere det bud man har fått aksept på, kan
man bli erstatningsansvarlig overfor selger for det tap vedkommende har lidt. Det vanlige da er at eiendommen blir
lagt ut for salg igjen, og budgiver da blir ansvarlig for et eventuelt tap ved resalg samt for meglerhonorar.
Det er også viktig å vite at bindende kjøpsavtale er inngått i det man som budgiver har fått sitt bud akseptert.
Hvorvidt det er skrevet kontrakt eller ikke er her uten betydning.

