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Din nye drømmehytte 
Budor – Drømmer du om et godt liv på fjellet hele året?  

Budor er et flott utgangspunkt for sykkel og vandring! Her kan du nå gode og 
unike turmål både til fots og på hjul. Fra sykkelsetet ruller du på historisk 
gamle og gode fjell- og seterveger. De tar deg inn i det grønne 
viddelandskapet, som brytes opp av gamle setervoller, krokete furuskog og 
åpne myrer kledd i hvit myrull.

Budor er et utmerket sted for langrenn med over 300 km oppkjørte løyper på 
Hedmarksvidda. I skitrekket på Budor finner du utleie av langrennsutstyr. 
Med velpreparerte løyper er det noe for enhver smak. Løypene blir hyppig 
brukt av alt fra familier til toppidrettsutøvere.

I Budor Skitrekk kan du trygt la barna boltre seg på ski eller kjelke. Anlegget er 
et av få med egen kjelkenedfart, som byr på moro for alle aldre. Anlegget har 
også et godt tilpasset parkanlegg. Her kan hele familien hygge seg foran 
grillen eller rundt akebakken med eget transportbånd.

Sjekk hjemmesiden www.visitbudor.no for tomtevelger, oppdatering av solgte 
tomter og opplysninger om tomtene og områdene rundt.
 

Karl Kristian Fjeld

Eiendomsmegler / Fagansvarlig 

Mobil 45 02 41 18
Email
karl.kristian.fjeld@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Løten
Meierivegen 2
2340 Løten

Nøkkelinformasjon

Selger: Budor AS

Oppdragsnr.: 374219002

Omkostninger: Kr 1.342,- 

Priser: Fra kr 650.000,- + omk.  
til kr 1.050.000,- + omk.

Eiendomstype: Fritidstomt

Eierform: Punktfeste

Hovedbøl: Gnr. 273, bnr. 220 i Løten 
kommune 

Hjemmesider: www.visitbudor.no
www.loitenalmenning.no 

Totalpriser Fra kr 651.342,- 
 til kr 1.051.342,- 

Se prisliste for fullstendig pris og kostnadsoversikt.



4 Hyttetomter Budor Sør - trinn 1



5Hyttetomter Budor Sør - trinn 1

Beliggenhet 
Tomtefeltene på Budor ligger med store 
naturreservater på hver side. Her vil du ha tilgang til 
uberørt natur som en kilde for gode opplevelser. I tett 
samarbeid med Hamar og Hedemarken 
Turistforening kan Budor tilby mange fine turer for 
store og små. Et godt eksempel på turmål er 
utsiktstårnet på Gitvola. Her finner du en fantastisk 
utsikt over Hedmarksvidda. Eller du kan besøke 
Korpeiret som med sin canyon har den villeste natur 
Hedmarksvidda kan by på.

Tomtene 
Tomtene vil ha tilgang til infrastruktur i form av strøm, 
vann, avløp og TV/Internett. Nevnte infrastruktur vil 
ligge langs veinettet inne på feltene og klargjort for 
tilkobling mot den enkelte tomt. Pliktig tilkobling mot 
offentlig vann- og avløpsnett. Kjøper bekoster 
tilkobling mot tilgjengelig infrastruktur, herunder også 
avgifter knyttet til dette. 

Veinettet eies av Løiten Almenning (heretter kalt 
bortfester), og finansieres via bomavgift ved 
innkjøring. Vedlikehold av hytteinnkjørsel og brøyting 
av denne vinterstid bekostes av hytteeier. Brøyting av 
innkjørsel bestilles hos Løiten Almenning. 

Tomtene er regulert for frittliggende fritidsboliger og 
innenfor de rammer som stilles i reguleringsplan, 
reguleringsbestemmelser og utarbeidede 
situasjonsplaner (oversiktskart) for de enkelte felt. 
Komplett reguleringsplan, reguleringsbestemmelser 
og situasjonsplaner følger som vedlegg i denne 
salgsoppgaven. 
Bebyggelsen skal gis en utforming og en fargebruk 
som harmonerer med sted og landskap. 

Grunnarbeider på tomtene skal detaljplanlegges av 
Maskinstyring AS, for kjøpers regning. Se nærmere 
informasjon under særlige bestemmelser på side 8.

Noen av tomtene er beheftet med byggeklausul 
(tvungent valg av hytteleverandør). Disse er merket i 
vedlagte prislister. Se nærmere informasjon under 
byggeklasul på side 7.

ØKONOMI/ BETALINGSBETINGELSER 
Priser og prosedyre ved kjøp 
Prisene på tomtene er fastsatt og fremgår av vedlagte 
prislister. Priser fra kr 650.000,- til kr 1.050.000,- pluss 
omkostninger. Tomtene selges til de priser som er 
fastsatt. 

Tomtene selges etter prinsippet "førstemann til 
mølla". De som ønsker å kjøpe tomt fyller ut og 
oversendes/leverer vedlagte 
tegningsskjema/kjøpsbekreftelse til meglerforetaket. 

Det vil ikke bli gitt anledning til å reservere tomt. 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på 
usolgte tomter.

Omkostninger og Boligkjøperforsikring 
Ved kjøp av tomt, betaler kjøper følgende 
omkostninger, i tillegg til kjøpesummen: 

Tinglysingsgebyr festekontrakt kr 585,-. 
Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- pr. 
dokument. 
Pantattest kr 172,-. 

Omkostninger utgjør totalt kr 1.342,-.  Totalpriser 
inklusive omkostninger fremgår av vedlagte prislister.
 
Det tas forbehold om økning i gebyrer. 

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til 
å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en 
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell 
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller 
mangler ved tomten de neste fem årene. Premie 
utgjør kr 11.500,- for vanlig Boligkjøperforsikring.

Ønsker man å tegne Boligkjøperforsikring Pluss 
kommer et tillegg på kr 2.800,- (sistnevnte må fornyes 
årlig). Premie for tegnet forsikring innbetales sammen 
med kjøpesum og omkostninger. 
Les mer om Boligkjøperforsikring på www.help.no 
eller ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. 

Oppgjør 
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at 
kjøpesum, omkostninger og eventuell 
forsikringspremie er innbetalt og disponibelt på 
meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. 
Innbetalinger skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers 
bankforbindelse.

Løpende kostnader, avgifter, gebyrer og 
anleggsbidrag  
Per 2021 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) 
som følger: 

Årlig festeavgift utgjør kr 9.500,-. Ved overtakelse av 
tomt, beregnes festeavgift for gjenværende del av 
inneværende år. 

Pris på snøbrøyting av vei inn til egen hytte var på      
kr 2.900,- for vintersesongen 2020 – 2021. Ved 
passering i bom kan det kjøpes enkeltbillett (kr 70,-), 
klippekort – 10 turer (kr 650,-), halvårskort (kr 750,-) 
og helårskort for én eller flere biler (fra kr 1.300,-). 
 
Kommunale avgifter til Løten kommune i henhold til 
forbruk, se under.

Hyttetomter på Budor 
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Beløp som vil inngå i kommunale avgifter er avgift for 
vann og avløp, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr. 
Abonnementgebyret for vann og avløp utgjør 
kr 4.132,-. I tillegg betales det for forbruk med 
kr 29,67,- pr. m3 for vann og kr 38,22,- pr. m3 for 
avløp. Renovasjonsavgift utgjør kr 1.500,-. Feie- og 
tilsynsgebyr er på kr 800,- pr. pipeløp. De oppgitte 
satser/priser gjelder for 2021 og er inkludert mva.

I tillegg kommer gebyrer og kostnader i forbindelse 
med byggesak samt tilknytningsavgift for vann og 
avløp. Tilknytningsavgiften (kr 31.250,- per 2021) er 
en engangsavgift som kjøper må betale til Løten 
kommune, i samsvar med kommunens 
gebyrregulativ.
 
Følgende kostnader vil også påløpe i forbindelse med 
byggestart:

Anleggsbidrag for strømkabel frem til tomt - kr 
8.750,- (inkl. mva.).  
Anleggsbidrag/tilkobling av strøm frem til egen 
hytte – ca. kr 3.750,- (inkl. mva.). Kan variere noe 
avhengig av installasjoner. 
Stikning- og ingeniørtjenester fra Maskinstyring AS 
(iht. vedlegg) - kr 31.250,- (inkl. mva.). 

Beløpet for anleggbidrag for strømkabel frem til 
festepunkt faktureres kjøper direkte fra bortfester. 
Påkobling i strømleverandørens fordelings-skap 
faktureres kunden direkte fra Elvia. Stiknings- og 
ingeniørtjenester avtales mellom kjøper og 
Maskinstyring AS og faktureres kjøper direkte fra 
Maskinstyring AS. 

Eiendommene er klargjort for fiber fra Telenor. Kjøper 
må selv sørge for bestilling og betaling av TV- og 
bredbåndstjenester. Se vedlagte informasjon fra 
Telenor for detaljer. 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten vil utgjøre 3,3 promille av 
eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget 
fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres 
oppmerksom på at det kan komme endringer i 
regelverket knyttet til eiendomsskatt. 

Formuesverdi 
Formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i 
forbindelse med første likningsoppgjør. For rene 
fritidseiendommer skal formuesverdi fastsettes til 
maksimalt 30% av markedsverdi, eventuelt til 30% av 
byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved 
senere år skal formuesverdien videreføres, men med 
en eventuell fastsatt oppjustering. 

For ytterligere spørsmål vennligst ta kontakt med 
Skatteetaten. 

OFFENTLIGE FORHOLD 
Eiendommens betegnelse 
Tomtene på feltet skal fradeles/opprettes under gnr. 
273, bnr. 220 i Løten Kommune (også kalt 
hovedbølet). Tomtene selges og utvikles gjennom 
selskapet Budor AS. Budor AS opererer på 
generalfullmakt fra bortfester Løiten Almenning. 
De forskjellige tomtene er inntegnet og nummeret i 
vedlagte oversiktskart og prisliste. Det gjøres 
oppmerksom på at inntegningene kun er en 
omtrentlig illustrasjon. Situasjons-/reguleringskart vil 
danne utgangspunkt for punktplassering på tomtene. 
Eksakt punkt for festet vil foreligge når kartforretning 
er avholdt. 

Vilkårene for bruk av tomt fremgår av festekontrakt 
som er vedlagt denne salgsoppgaven. For øvrig 
gjelder tomtefestelovens bestemmelser.

Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med hva 
et punktfeste er og det forutsettes at kjøper har satt 
seg inn i festekontraktens bestemmelser før 
inngivelse av tegningsskjema/kjøpsbekreftelse. Det 
gjøres spesielt oppmerksom på at tomten ikke har 
eiendomsgrenser i marken og at tomten kun er 
markert med et punkt som skal plasseres sentralt i 
hytta, se vedlagte illustrasjon. Når det gjelder arealet 
og den fysiske råderett vises det til tomtefesteloven 
§16.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser 
Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte 
kommunale skatte- og avgiftskrav. Det skal tinglyses 
festekontrakt på hver enkelt tomt i forbindelse med 
overføring av festeretten til kjøper. Festekontrakten 
inneholder blant annet bestemmelser om at 
bortfester har 1. prioritets panterett i festeretten og 
bygninger for inntil 3 års forfalt festeavgift samt at 
Budor AS har løsningsrett til festeretten hvis det ikke 
er påbegynt byggearbeider på eiendommen innen 2 
år.                                                           

Som tidligere nevnt, skal tomtene opprettes fra 
hovedbølet med gnr. 273, bnr. 220 i Løten kommune. 
Dette er hele grunneiendommen tilhørende Løiten 
Almenning. Selger innestår for at ingen av de tinglyste 
heftelsene på hovedbølet har betydning for utvikling 
og bruk av tomten for kjøper.

Se eget punkt om byggeklausul.

Reguleringsmessige forhold 
Tomtene omfattes av «Områderegulering for Budor-
Sør», plan ID 154, datert 09.01.2020, sluttbehandlet 
den 24.06.2020. Området er regulert til frittliggende 
fritidsboliger. På hvert festepunkt kan det bygges 
hytte + sidebygning med maks totalt bruksareal på 
130 m2 BRA. Maks størrelse på sidebygning er 30 
kvm BRA. 
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Plassering av bebyggelse i vedlagte situasjonsplan 
har tatt hensyn til dette forholdet.  

Det gjøres også oppmerksom på at det innenfor noen 
av de nye tomteområdet også finnes eksisterende 
bebyggelse. 

Det forutsettes at interessenter gjør seg kjent med 
reguleringsplan, bestemmelser og situasjonsplaner 
(oversiktskart) som gjelder for Budor Sør. Samtlige av 
disse følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. 

Konsesjon/odel 
Erverv av tomtene er konsesjonsfritt, men i og med at 
objektet for erverv er en ubebygget tomt, må kjøper 
fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Odel er 
ikke relevant for salgsobjektene. 

AVTALEMESSIGE FORHOLD 
Salgsvilkår 
Tomtene selges "som de er", jf. avhendingsloven 
(avhl.) § 3-9. Tomtene kan likevel ha mangel i 
følgende tilfeller: 

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved 
tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og 
som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl 
§ 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå 
ut fra at det har virket inn på avtalen at 
opplysningene ikke ble gitt. 
Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten, 
jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom tomten 
ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i 
annonse, salgsprospekt eller ved annen 
markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at 
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på 
en tydelig måte er rettet i tide. 

Når tomten er i vesentlig dårligere stand enn kjøper 
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og 
forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold 
kjøper kjente eller burde blitt kjent med før 
avtaleinngåelsen. Kjøper har ansvar for tomtens 
grunnforhold (behov for masseskift osv.) og plikter å 
gjøre de nødvendige undersøkelser før 
tegningsskjema innsendes. Interessenter har selv 
ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med 
vedlegg og annen dokumentasjon som interessenten 
har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende 
opplysninger er ønskelig, bes interessenten om å 
henvende seg til meglerforetaket. Videre oppfordres 
interessenter til å undersøke tomteområdet nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig. Det presiseres at det 
er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp inngås. 

Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre 
endringer ved opparbeidelse og plassering av 
infrastruktur. Selger tar også forbehold om rett til å 
gjøre endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige. 

Det tas videre forbehold om uforutsette pålegg fra 
myndighetene. Selger tar på generelt grunnlag 
forbehold om å kunne gjøre endringer i/ved 
totalprosjektet Budor Sør som helhet, som for 
eksempel antall trinn, delfelt, antall tomter og 
fellesområder innenfor planbestemmelsene. Kjøper 
aksepterer, uten prisjustering, at selger har rett til å 
foreta endringer som beskrevet over.

Det gjøres oppmerksom på at tomtene ligger i et 
hytteområde under utvikling. Området skal utvikles 
over tid og vil være et anleggs-/byggeområde der det 
bl.a. må påregnes noe støy. 

Inntil samtlige arbeider på området er ferdigstilt, har 
selger rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr, eventuelt 
brakker, stående på området, samt å ha stående skilt. 
Det forutsettes at kjøper til enhver tid skal ha rimelig 
adkomst til egen tomt.

Byggeklausul
Det gjøres oppmerksom på at noen av tomtene er 
beheftet med en byggeklausul til fordel for 
henholdsvis Bolig Partner AS (org.nr. 967 524 514) og 
Saltdalshytta AS (org.nr. 991 729 321), heretter kalt 
hytteleverandørene. Hvilke tomter dette gjelder og 
hvem klausulen er gitt til fordel for fremgår av 
prislistene som er vedlagt salgsoppgaven. 

Byggeklausulen medfører en plikt til å benytte 
gjeldende hytteleverandør for oppføring av hytte i 
henhold til hytteleverandørens beskrivelser. Kjøper har 
selv ansvaret for å foreta nødvendige avklaringer 
knyttet til hytteleverandørens priser og 
leveranseomfang. Kjøper er innforstått med og må 
akseptere at det i forbindelse med erverv av tomt med 
byggeklausul oppstår en monopolsituasjon for 
hytteleverandøren. 

For de tomter hvor byggeklausul er gitt til fordel for 
BoligPartner, vil kjøper inngå avtale om planlegging og 
oppføring av fritidsbolig i kontraktsformular Blankett 
3425 fra Standard Norge (heretter kalt 
byggekontrakt).

For de tomter hvor byggeklausul er gitt til fordel for 
Saltdalshytta, vil kjøper inngå avtale om planlegging 
og oppføring av fritidsbolig i kontraktsformular 
Blankett 3429 B fra Standard Norge (heretter kalt 
byggekontrakt). 
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Byggekontrakten (avtaleforholdet mellom 
hytteleverandøren og kjøper) er ikke en del av 
meglerforetakets oppdrag og ansvar. Dette betyr at 
meglerforetaket ikke har noe ansvar for innbetalinger 
og oppgjør som gjelder denne avtalen. Innbetalinger 
som er knyttet til byggekontrakten skjer direkte til 
avtalepartene. 

Videre gjøres det oppmerksom på at meglerforetaket 
heller ikke har noe ansvar for å følge opp 
hytteleverandørens garantistillelse i henhold til 
bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. 

Det gjøres oppmerksom på at reglene i 
bustadoppføringslova § 20 andre ledd og § 34 tredje 
og fjerde ledd, gir kjøperen rett til å heve avtalen om 
kjøp av tomt dersom vedkommende har rett til å heve 
byggekontrakten grunnet forhold på 
hytteleverandørens side. Videre gjøres det 
oppmerksom på at kjøper kan heve byggekontrakten 
dersom avtale om kjøp av tomt blir hevet grunnet 
forhold på tomteselgers side. Ved heving av avtalene 
kan kjøper kreve at hevingsoppgjøret skjer ved at hver 
av partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort, og at 
hver av partene får tilbake det de har ytt.

Kontaktinformasjon BoligPartner:
Kjetil Noren 
Tlf 95 78 10 22
E-post: kjetil.noren@boligpartner.no

Atle Maurud
Tlf. 901 77 477
E-post: atle.maurud@boligpartner.no

Kontaktinformasjon Saltdalshytta:
Jean Erik Gaundal
Tlf: 41 47 25 84
E-post: Jean@saltdalshytta.no 

Særlige bestemmelser
For å sikre minimale terrenginngrep skal 
grunnarbeidene på hver enkelt tomt detaljplanlegges 
av Maskinstyring AS etter bortfester føringer, og for 
kjøpers regning. Kostnader for dette arbeidet er 
spesifisert under punktet «Løpende kostnader, 
avgifter, gebyrer og anleggsbidrag». 

Kjøper kontakter og bestiller tjenesten direkte av 
Maskinstyring AS. I prosessen skal det være en åpen 
dialog og ved eventuelle uenigheter mellom kjøper og 
Maskinstyring AS skal selger kobles inn. 

For å sikre kvalitet og kontroll på terrenginngrep, skal 
kjøper kun bruke maskinentreprenører som har GPS-
styring på sine maskiner. Disse skal være i stand til å 
motta data fra Maskinstyring AS, og skal loggføre all 
graveaktivitet på den enkelte tomt. Bortfester har rett 
til å kreve kontroll av loggen og om nødvendig kreve 
utbedringer på kjøpers regning. 

Kjøper pålegges sortering av alt avfall på byggeplass. 
Ved søppel i og rundt byggeplass kan bortfester kreve 
opprydding på kjøpers regning.

Legging av kabler fra nærmeste tilgjengelige 
tilkoblingspunkt i hovedledningsnett og inn mot egen 
hytte, samt kabling og sammenkobling av innvendig 
og utvendig nett må, som tidligere nevnt, bekostes av 
kjøper. Kjøper pålegges at strøm og kabel til 
TV/Internett (eventuelle trekkerør) fra tilkoblingspunkt 
og inn til egen hytte legges med samtidig. 

Stikklednings- og kabelnett fra påkoblingspunkt ved 
hovedledningsnettet og inn til egen hytte vil være 
kjøpers eiendom og ansvar. 

Kjøper/hytteeier er også ansvarlig for vedlikehold av 
stikkveg inn til egen hytte. 

Vannledning er isoterm preisolert 32/60 mm med 
varmekabel. Ved tilkobling for videreføring fram til 
egen hytte så skal vannledning kobles iht. vedlagt 
beskrivelse fra isoterm.

Overtakelse 
Anleggsarbeider er igangsatt og fradeling/opprettelse 
av egne matrikkel-/festenummer er i prosess. Det 
forventes at tomtene er klare for overtakelse i slutten 
av august 2021. 

Konkret tidspunkt for overtakelse vil bli varslet skriftlig 
fra selger og tomtene overtas da til det tidspunkt som 
blir varslet/gitt.  

Forsinkelser i ovennevnte prosesser eller andre 
oppfyllelsesvanskeligheter som følge av 
koronaviruset, gir ikke grunnlag for kjøper til å gjøre 
krav etter avhendingslovens kapittel 4 (om 
forsinkelse).

Kjøper må selv sørge for videre opparbeidelse av 
eiendommen, herunder med eventuelt nødvendig 
skifte av masse. Det vises herunder til 
festekontraktens punkt 15 om hogst, terrenginngrep, 
beite, mm.

Tinglysing av hjemmel 
Dersom annet ikke avtales, sendes festekontrakt for 
tinglysing i etterkant av overtakelse. 
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GENERELL INFORMASJON

Prosedyre etter kjøp
I det en tomt er solgt utarbeider meglerforetaket 
kjøpekontrakt som oversendes selger sammen med 
kjøpers tegningsskjema/kjøpsbekreftelse. 

Selger utarbeider festekontrakt og «egenerklæring om 
konsesjonsfrihet» så snart kjøpekontrakten er 
mottatt. Alle dokumenter sendes så samlet til kjøper 
for signering og med snarlig retur til selger. Selger 
oversender så nødvendige dokumenter til 
meglerforetaket.

Lov om hvitvasking 
Meglerforetaket er underlagt lov om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) 
med tilhørende forskrift. Det følger av 
hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å 
foreta kundekontroll av begge partene i handelen. 
Dette innebærer blant annet at både selger og kjøper 
forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at 
identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. 
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres er 
meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av 
transaksjonen. 

Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og 
ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et 
kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket. 

Vederlag og rett til dekning av utlegg 
Det er avtalt et fast vederlag til meglerforetaket på 
kr 9.375, - (inkl. mva.) per solgte tomt. Dette 
vederlaget dekkes av selger. 

Salgsoppgave 
Salgsoppgaven er a jour per 08.06.2021 og utformet 
iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. 

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. 
Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven.

Følgende dokumenter følger som vedlegg til 
salgsoppgaven: 

Reguleringskart 
Reguleringsbestemmelser
Situasjonsplaner (oversiktskart) 
Prislister 
Tegningsskjema/kjøpsbekreftelse 

Finansiering 
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med 
sparebanken i Eika Gruppen AS og konsernets 
produktselskaper om formidling av finansielle 
tjenester. Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for 
et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. 
Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling 
av finansielle tjenester. 

Informasjon om meglerforetaket 
Aktiv Eiendomsmegling Løten AS
Meierivegen 2, 2340 Løten 
Organisasjonsnummer 913 682 122 

Ansvarlig megler 
Karl Kristian Fjeld
Eiendomsmegler/Fagansvarlig/Partner
Tlf: 45 02 41 18
E-post: karl.kristian.fjeld@aktiv.no
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Tårnfalken 1

Høyde over havet

640 m

Offentlig transport

Oslo Gardermoen 1 t 16 min

Løten stasjon 23 min
Linje 25 17.6 km

Engemoen 10 min
Linje 693 8.4 km

Brevad 11 min
Linje 693 8.9 km

Avstand til byer

Elverum 31 min

Hamar 34 min

Oslo 1 t 48 min

Ladepunkt for el-bil

Myklegard veikro 20 min

YX 7-Eleven Løten 21 min

Vintersport

Langrenn
Avstand til nærmeste løype: 45 m
370 km preparert løype innenfor 15 km

Alpin
Budor Skianlegg
Avstand til nærmeste bakke: 300 m
Skitrekk i anlegget: 2

Aktiviteter

Hundesledekjøring - Budor Gjestegård 16 min

Sport

Nordbygda, Furasaga fotballøkke 12 min
Ballspill 9.2 km

Nordbygda, Brandsrudsletta grusbane 16 min
Ballspill 13.3 km

Family Sports Club Løten 23 min

Family Sports Club Terningen Arena 29 min

Dagligvare

Joker Brenneriroa 17 min
Post i butikk, søndagsåpent 15.3 km

Rema 1000 Løten 21 min
Post i butikk 17 km

Varer/Tjenester

CC Mart'n 32 min

Vitusapotek Løten 22 min

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 Aktiv Eiendomsmegling Løten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

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 Aktiv Eiendomsmegling Løten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Områderegulering for Budor-sør 

Reguleringsbestemmelser  Områderegulering 
PlanID: 154 

Datert dato: 9.1.2020 Sist revidert dato: 22.5.2020  

Vedtatt av kommunestyret ……… Sak ………..  ArkivsakID: 19/377 

 

PLANENS HENSIKT 
Planens hensikt er å legge til rette for en forsvarlig videre utbygging av fritidsboliger, 

servicebebyggelse og aktivitetsområder på Budor.   

o Trygge og gode bo- og aktivitetsmiljøer.  

o Minst mulig avtrykk på natur og miljø. 

o God tilrettelegging for naturopplevelser og aktiviteter hele året. 

o Ivaretakelse av setervoller og beiteressurser. 

o Rom for tilpasning til utviklingsbehov og -muligheter, spesielt innen miljø og bærekraft. 
 

1 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

1.1 Funksjons- og kvalitetskrav (PBL §12-7 nr. 4) 

1.1.1 Universell utforming 
- Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle, jf. rundskriv 

T-5/99 fra MD. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så 
stor del av befolkningen som mulig, jf. gjeldende Teknisk forskrift. 
 

1.1.2 Estetisk utforming 
- Bebyggelse og aktivitetsanlegg skal gis en utforming/ fargebruk som harmonerer med sted og 

landskap. Viktige føringer er angitt under det enkelte arealformål.    

 

1.1.3 Utendørs gatebelysning    
- Belysning må løses på en måte som skjermer lyskilde slik at en unngår lysforurensning til 

bebyggelsen rundt. 

- Utelys i gater og gårdsrom skal fortrinnsvis plasseres på bygningsvegg og lyskilde skal være 

skjermet.  

- Gatebelysning tillates kun i lysløypa og i sentrumsområdet. 
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1.1.4 Terreng-/ vegetasjonsbehandling  
- Terrenginngrep slik som byggegroper, interne veger, parkeringsplass og ledningsgrøfter, skal 

gjøres så skånsomt som mulig for å ta vare på naturpreget. Ved alle tiltak innenfor 

planområdet skal det umiddelbart etter avsluttet arbeid sørges for at terrenget istandsettes 

og tilsåes / tilplantes med stedegent plantemateriale alternativt ta vare på torv i forbindelse 

med vegbygging og grunnarbeid på tomter til bruk ved senere landskapspleie.  

- Vegetasjonen, særlig større trær, skal bevares så langt som mulig.  

- Hvis det må sås skal følgene grasfrø /blanding benyttes:  

o Rødsvingel (Festuca rubra ssp. rubra) sort ’Klett’, sort ’Frigg’, eller pop. ’Sauherad’ 

50-85 % 

o Engkvein (Agrostis capillaris) sort ’Nor’, sort ’Frigg’, pop. ’Vrådal’ 5-10 % 

o Sauesvingel (Festuca ovina ssp. ovina) pop. ’Varanger’, pop. ’Sør-Fron’, sort ’Lillian’, 

pop. ’Hol’ 15-25 % 

 

1.1.5 Overvannshåndtering 
- Håndtering av overvann skal angis på situasjonsplan/utomhusplan jfr. § 1.9 og skal 

fortrinnsvis skje på egen grunn, men med muligheter for kontrollert videreføring til 
friområder, veggrøfter, myrdrag, tjern og bekker i området. 
 

- Alle bekkegjennomføringer/ stikkrenner skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 
års nedbørsintensitet og med en sikkerhetsmargin på +40%.  
 

- I forbindelse med søknad om tiltak skal det redegjøres for hvordan overvann er ivaretatt og 
evt. konsekvenser for nedenfor beliggende områder. 
 

- Overvann fra kjørevegarealene kan avrennes mot eksisterende friområder og bekker i 
området.  

 

1.2 Verneverdier kulturmiljø/ naturmangfold (PBL §12-7 nr. 6) 
- Prioriterte viktige automatiske kulturminner som vist på plankart skal ivaretas (se også 

hensynssone bevaring kulturminne § 4.3 og hensynssone båndlegging etter lov om 

kulturminner § 4.4). 

 

- Ved istandsetting etter terrenginngrep eller opparbeiding av utomhusarealer/ 

aktivitetsanlegg tillates ikke brukt planter som står på Artsdatabankens svarteliste 

(www.artsdatabanken.no).  

 

1.3 Parkering (PBL §12-7 nr. 7) 
- For leilighetsbebyggelsen skal det beregnes 1,0 p-plass pr. leilighet < 75m2 (BRA) og 2 p-

plasser pr. leilighet >75m2 (BRA). For nærings- og tjenesteyting skal det beregnes 1 plass pr. 

50 m2 BRA.  

- For hyttebebyggelsen skal det minimum opparbeides 2 p-plasser for hver hytte.  

 (Se også bestemmelser 3.2.3 for parkeringsområder og bestemmelser for de enkelte 

formålsområdene). 
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1.4 Byggegrenser (PBL §12-7 nr. 2) 
- Hvis ikke annet er vist på plankart er byggegrense sammenfallende med formålsgrense. For 

offentlig ledningsanlegg gjelder en byggegrense på 4 m til hver side for ledning. 

 

1.5 Miljøkvalitet (PBL §12-7 nr. 3) 

1.5.1 Støy, støv og luftkvalitet 
- Grenseverdiene for støy gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-

1442/2016 (eller senere utgaver som erstatter denne) skal gjelde for planområdet. Alle 
fritidsboliger skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under angitte grenseverdier.  

- Retningslinjer i T-1442 kap. 4 om begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet legges 
til grunn i bygge- og anleggsfasen.  

- Enkeltkilder for støy skal rettes bort fra boligområder/områder med støyømfintlig 
bebyggelse.  

- Grenseverdiene for støy gjelder både for planområdet og eksisterende omkringliggende 
støyømfintlige arealer.  

- Støy og støv fra anleggs- og aktivitetsområder mm skal holdes innenfor kravene gitt i relevant 

regelverk og veiledere (som T-1442, forskrift om miljørettet helsevern, 

forurensningsforskrifter, helsedirektoratets veileder for musikkanlegg og helse IS-0327 og 

annet relevant regelverk). 

- Tyngre anleggstrafikk/ virksomhet tillates hverdager (mandag - fredag) mellom kl 07.00 – 
19.00 og lørdager mellom kl 07.00 og 15.00, men ikke i høytider (inkl. juleferie og påskeferie) 
og på offentlige fridager.  

- Bestemmelsene gjelder ikke varelevering, brøyte- eller løypekjøring. 
 

1.5.2 Forurensning 
- Senterområde og nye områder for fritidsbebyggelse skal forsynes med et fungerende 

søppelhåndteringssystem iht. gjeldende normer. 

 

1.5.3 Vannmiljø 
Langs bredden av vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte på minimum 5 meter 

på hver side. 

 

1.6 Samfunnssikkerhet (PBL §12-7 nr. 1, 2, 4) 
- Brannbil og utrykningskjøretøy skal ha adkomst til alle fritidsboliger, service-/ nærings-

bebyggelse.   

- Området skal forsynes med brannhydranter som forutsettes plassert slik at de ikke står i 

veien for vedlikehold og samtidig så nært veg at de enkelt kan gjøres tilgjengelig ved store 

snømengder. 
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1.7 Energi (Pbl §12-7 nr. 8) 
- Det skal tilstrebes bruk av bergvarme, bioenergi eller andre miljøriktige energikilder for den 

tyngre bebyggelsen i sentrumsområdet (byggeområder fritidsbebyggelse konsentrert og 

sentrumsformål).  

 

1.8 Miljøhensyn ved gjennomføring av planen (PBL §12-7 nr. 12) 
- I forbindelse med rammesøknad for tyngre bebyggelse i sentrumsområdet (byggeområder 

fritidsbebyggelse konsentrert og sentrumsformål) skal det redegjøres for valg av 

energiløsning og hvordan den skal implementeres i byggeprosjektet. For de samme 

områdene skal det også redegjøres for bruk av massivtre som byggemateriale og valg av 

løsninger (materialer, transport, drift) som teller positivt i klimaregnskapet. Miljøvennlige 

løsninger skal prioriteres dersom det ikke blir vesentlig dyrere (inntil 15 %) enn alternative 

vanlig benyttede løsninger.    

 

1.9 Krav om utomhusplan/ landskapsplan (PBL §12-7 nr. 11) 
- For byggeområder fritidsbebyggelse konsentrert (BFK), sentrumsformål (BS) og 

næringsbebyggelse (BN) skal det sammen med søknad etter PBL § 20-1, legges fram en 

utomhusplan (landskapsplan) i målestokk 1: 200. Utomhusplanen skal vise følgende:  

o Eksisterende situasjon med eventuelle tomtegrenser, byggelinjer og evt. frisiktlinjer. 

Atkomstveg, nabobebyggelse (m/angivelse av møneretning og antall etasjer), evt. 

eksisterende bebyggelse på tomta, ledninger for vann og kloakk, nordpil.  

o Planlagt bebyggelse med terrasser og evt. forstøtningsmurer. Høyde på gulv i første 

etasje/hovedplan.  

o Uthus/boder eller anneks som er tillatt på tomta innenfor maksimalt angitt BYA.  

o Husplassering angitt med koordinater på minimum 2 hushjørner.  

o Ytre mål på husene, avstand til nabogrenser og avstand til midten av veg.  

o Kotehøyder på bebyggelsens inngangsplan, ved biloppstillingsplass og ved 

innkjøringen til tomta/feltet. Terrengfall vist med terrengkoter (eksisterende og nye) 

og høydetall.  

o Behandling/ opparbeidelse av den ubebygde delen av tomta. Planen skal vise: 

eksisterende vegetasjon som bevares, terrengbehandling med nye koter og 

punkthøyder, eventuelle forstøtningsmurer og andre konstruksjoner, belegg på 

interne veier, stier og plasser samt ny vegetasjon.  

o Eventuelle mindre levegger skal framgå av situasjonsplanen.  

o På utomhus-/landskapsplan (evt. egen plan) skal det angis områder for permanent 

lagring av snø samt hvilke veger/gater som til enhver tid skal være ryddet og 

framkommelige for utrykningskjøretøy. 

o Overvannshåndtering jf pkt 1.1.5.  

 

1.10 Strøm og kabler  
- Elektrisitets- og telekommunikasjonslinjer skal fremføres som jordkabel, fortrinnsvis i eller 

langs atkomstvegene eller i felles grøft med vann og avløp. Dersom nye anlegg for 

telekommunikasjon må oppføres i området kan dette gjøres etter avtale med kommunen. 

Dersom ny trafokiosk må oppføres i planområdet skal den plasseres i område for 

grønnstruktur (G-områder) eller inntil veggrunn.  
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1.11 Skilting 
- Skilt- og reklame skal gis en utforming som harmonerer med bebyggelsen og strøkets 

karakter.  

- Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på mønet, takflater eller gesims. 

 

1.12 Gjerder/ flaggstenger/ frittstående portaler/ levegger 
- Flaggstenger, frittstående portaler eller frittstående levegger tillates ikke på den enkelte 

hyttetomt. En begrenset inngjerding i tilknytning til fritidsbolig tillates for å hindre at 
beitedyr forårsaker ulempe og skade på eiendommen.  

- Det tillates maksimalt 50 løpemeter gjerde pr. fritidseiendom. Gjerde skal plasseres som en 
naturlig forlengelse av/tilknyttes eksisterende bygningsmasse. Rekkverk rundt terrasser 
regnes som en del av gjerdet. Inngjerding av inngangsparti og parkering skal prioriteres. 
Områder mellom fritidsboliger skal ha fri ferdsel for beitedyr og mennesker. Stier og tråkk 
skal opprettholdes.  

- Maksimal høyde på gjerde og port skal være 80 cm plassert på bakkenivå. Dersom gjerdet 
plasseres oppå andre konstruksjoner som støttemur, jordvoll eller annet skal totalhøyden på 
tiltaket inkludert gjerde være maksimalt 80 cm. 

- Gjerde skal være permanent og harmonere med fritidsboligen og øvrig bebyggelse i området 
når det gjelder farge og utforming. Lyse eller skarpe farger tillates ikke. Det tillates ikke 
midlertidige gjerdeløsninger. Gjerdet skal ha en mest mulig åpen løsning. Gjerder skal 
utformes slik at risikoen for at lam setter seg fast minimeres. 

- Gjerde og portstolper skal ikke plasseres nærmere veiskulder enn 4 meter 
- Gjerde innenfor areal regulert til senterområde (LSO) og formål skianlegg (BSA) har ikke 

begrensning mht lengde. 
- Prinsipper for planløsning og evt. dispensasjon, se retningslinjer gjerdebestemmelser side 14 

og 15. 

 

 

2 KRAV OM DETALJREGULERING / FELLES SITUASJONSPLAN 

2.1 Krav om detaljregulering (felt BS1-4, BFF10-24, BKB1) 

- For feltene BS1-4, BFF10-24, BFK2 og BKB1 kreves egen detaljreguleringsplan. 
- Avgrensning av reguleringsplan avklares i samråd med planavdelingen i Løten kommune. 

 

2.2 Krav om felles situasjonsplan (felt BFF2-9, BFF25-28, BFK1) 

- For hver av feltene BFF2-9, BFF25-28 og BFK1 kreves en felles situasjonsplan for hele feltet 

før en kan få godkjent den enkelte byggesak. For feltene BFF27-28 skal det lages en felles 

plan.  
(Se også §1.9 mht krav om utomhusplan/landskapsplan og §6.1.1 rekkefølgebestemmelse og 

krav rammesøknad).  
- Situasjonsplanen for feltet skal vise følgende: 

o Planlagt bebyggelse med kotehøyde på ferdig gulv, evt. festepunkt, møneretning, 

vegadkomst (evt. møteplasser og midlertidig riggplass) og parkeringsløsning. 

o Viktig grønnstruktur som evt. lekeplass, adkomst til omkringliggende sti-/løypenett. 
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o Detaljert plan for vann, avløp, El (evt. trafo) og bredbånd bevisst planlagt for å unngå 

unødvendig ødeleggelse av eksisterende vegetasjon.  

o Overvannshåndtering innenfor/ ut av planområdet.    

o Ivaretakelse av store verdifulle trær og evt. våtmark (som ikke bør bebygges) 

gjennom innmåling og tilstrekkelig hensyntaking mht avstand bebyggelse og andre 

terrenginngrep. 

 

3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 nr. 1) 

3.1.1 Fritidsbebyggelse frittliggende (BFF) 

3.1.1.1 Utnytting 

- Området er regulert til frittliggende fritidsboliger. 

- For feltene BFF4-5 og BFF7 tillates dobbelthytte (i tillegg til vanlig frittliggende hytter).  

- For felt BFF28 tillates kommersiell utleie. 

- Hvert festepunkt kan bebygges (hytte + sidebygning) med maks totalt bruksareal (BRA) = 130 

m2. Maks størrelse sidebygning = 30 m2 (BRA). Maks størrelse dobbelthytte er 120 m2 (BRA) 

pr. enhet. 

- Det tillates maks 2 bygg pr. festepunkt (hytte + sidebygning). Parkeringsareal er ikke 

inkludert i bruksarealet (BRA). 

- Maks tillatt bebygd areal %-BYA =25% (inkl. parkering 2 p-pl. = 36 m2 pr. festepunkt) 

 

3.1.1.2 Bebyggelsen 

- Bebyggelsen skal tilpasses landskap og terreng. I skrånende terreng skal byggets lengde- 

/hoved-møneretning følge langs terrengkotene. Byggene skal være organisert i grupper eller 

tun i forhold til terrenget. Terreng brattere enn 1:4 skal ikke bebygges. 

- Større terrengangrep og planeringsarbeid tillates ikke. Maksimal skjæring: 2m målt vertikalt 

fra eksisterende terreng. Maksimal fylling 1,5 m målt vertikalt fra eksisterende terreng. 

Terrenginngrep skal synliggjøres i byggesøknad med terrenglinjer (eksisterende og nytt 

terreng) på fasade. Terrenglinjer skal vises så langt fra husveggen som det fysisk er planlagt 

inngrep på tomta.   

- Taktekking skal være av materialer med mørk ikke-reflekterende (unntak solpaneler) 

overflate. 

- Hovedfasader skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein. 

- Skarpe eller lyse farger tillates ikke. 

- Det tillates solpaneler (mørke/ reflekterende) på tak og fasader. Solpaneler skal integreres i 

byggets arkitektoniske uttrykk. 

- Eventuell sidebygning skal plasseres slik at det blir en tunvirkning og ikke mer enn 3,0 meters 

avstand mellom bygningene. Eventuell sidebygning skal ha utforming og farge tilpasset 

hovedbygningen og underordne seg hytta i høyde. Sidebygning kan benyttes til overnatting 

men det tillates ikke innlagt vann. 

- For BFF4-5, BFF7 og BFF28 skal sidebygning ikke benyttes til overnatting. 

- Verandaer skal tilpasses hyttas størrelse og i størst mulig grad tilknyttes eksisterende 

terreng. Maksimal størrelse på terrasse er 20 m2. 

- Utendørs belysning skal begrenses. 
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- Gesims - og mønehøyde skal måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

o Maksimal høyde synlig grunnmur = 0,5 m 

o Maksimal høyde fra terreng til ok gulv terrasse med rekkverk = 0,6 m 

 

BFF 2, BFF 4-26 

- Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 18-35 grader. 

 

- Maksimal høyder: 

o Mønehøyde 7,0 m 

o Gesimshøyde 5,5 m 

BFF1, BFF3, BFF27-31 

- Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 18 – 35 grader. 

- Maksimal høyder: 

o Mønehøyde 5,5 m  

o Gesimshøyde 3,5 m 

 

3.1.2 Fritidsbebyggelse konsentrert (BFK 1-2)  
- I områdene BFK tillates etablert selveier fritidsboliger i form av flerleilighetsbygg med 

naturlig tilhørende service. Det er tillatt med kommersiell utleie. 

- Bebyggelsen skal ha fasader i tre evt. i kombinasjon med naturstein, ha saltak med møne 

i byggets lengderetning med takvinkel 18 – 35 grader. 

- Skarpe eller lyse farger tillates ikke. 

- Det tillates solpaneler på tak og fasader. Solpaneler skal integreres i byggets 

arkitektoniske uttrykk. 

- Område BFK1: Tillatt %-BYA = 40 % inkl. parkering (30% når parkering skjer på egen 

regulert parkeringsplass). 

- Område BFK2: Tillatt %-BYA = 30 % inkl. parkering 

- Mønehøyde skal ikke overstige 9 m (Se tekniske forskrifter § 4-2). 

 

 

3.1.3 Sentrumsformål (BS1-4) 
- Innenfor dette området tillates servering (Budor Gjestegård) inkl. fasiliteter for kurs og 

konferanse, handel, velkomstsenter, informasjon/ utstilling, kontorer, innendørs 

aktivitetsanlegg og fritidsleiligheter. 

- Utnyttelsesgrad og høyder skal avklares i egen detaljplan.  

 

(Se plankrav §2.1) 

 

3.1.4 Næringsbebyggelse (BN1-2) 
- BN1: I dette området tillates bebyggelse for betjening av skitrekk (vaktbu, lager), billett, 

skiutleie og varmestue/ kafé. BN2: I dette området tillates næringsbygg (varmestue) 

- Bebyggelsen skal ha fasader i betong, tre eller naturstein. 

- Skarpe eller lyse farger tillates ikke. 
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- Det tillates solpaneler på tak og fasader. Solpaneler skal integreres i byggets 

arkitektoniske uttrykk. 

- Maks tillatt %-BYA = 80 %, parkering ikke inkludert. 

 

 

3.1.5 Lager (BL) 
- Innenfor dette arealet tillates lager og garasjeanlegg.  

- Skarpe eller lyse farger tillates ikke. 

- Det tillates solpaneler på tak og fasader. Solpaneler skal integreres i byggets 

arkitektoniske uttrykk. 

- Maksimalt tillatt %-BYA = 60%. 

 

3.1.6 Skianlegg (BSA1-5) 
- Innenfor dette arealet tillates nedfarter, skiheis, skibånd, grillstue/gapahuk og 

installasjoner som naturlig hører hjemme i et alpinanlegg inkl. vegetasjonsrydding og 

planering. 

- Det tillates div. aktivitetsanlegg som ikke er i konflikt med skianlegg som sykkelstier, 

uteamfi, lek- og trenings-fasiliteter. 

- Kjøring med tråkkemaskin, scooter, ATV og traktor for vedlikehold tillates.  

- Hele eller deler av området kan benyttes til beite.  

 

3.1.7 Skiløypetrasé (BST1-13) 
- Innenfor dette arealet tillates opparbeidet skiløype/ tur-/sykkelveg inkl. 

vegetasjonsrydding og planering. Løypene skal være åpne for allmenn ferdsel.  

- Kjøring med tråkkemaskin og scooter for preparering av løyper tillates samt ATV og 

traktor for sommervedlikehold. 

- Skiløype som krysser kjøreveg i plan skal skiltes med fareskilt både for bil og skiløper. 

Snøkanter skal tas ned for å bedre sikt og skiløype skal flates ut inn mot krysningspunkt 

for at skiløper skal klare å stoppe før kryssing av veg.  

 

3.1.8 Vannforsyningsanlegg (BVF1-2) 
- Innenfor dette arealet tillates installasjoner knyttet vannforsyningen inkl. installasjoner 

over bakken i form av bygg (pumpestasjon, høydebasseng). 

 

3.1.9 Andre typer bebyggelse og anlegg, skianlegg (BAS) 
- Innenfor dette området tillates ski-/kjelketrekk inkl. nødvendig terrengbearbeiding. 

 

3.1.10 Lekeplass (BLK1-4) 
- Innenfor dette arealet tillates opparbeidet lekeplass for barn i ulike aldersgrupper inkl. 

småhytter for lek, akebakke, skilek, lekeapparater, hinderløype, stativer for lek/klatring 

osv. 
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- Det skal etableres sitteplasser i tilknytning til lekeplassene. 

- Området kan ha avgrensing/gjerde der det er nødvendig for å ivareta sikkerhet, 

skjerming mot naboer og for å unngå konflikt med beitedyr. 

 

3.1.11 Energianlegg (BE)  
- Innenfor dette området tillates trafo.  

 

3.1.12 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1)  
- Innenfor dette området tillates caravanplass og evt. framtidig fritidsbebyggelse 

frittliggende/konsentrert. 

- Maks tillatt %-BYA = 40 % inkl. parkering 

- Maks mønehøyde = 9 m for fritidsbebyggelse konsentrert og maks 7m for 

fritidsbebyggelse frittliggende (Se tekniske forskrifter § 4-2). 

 

(Se plankrav §2.2) 

 

 

3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Kjøreveg (KV) 
- Her tillates privat kjøreveg. 

- Følgende vegstandard skal legges til grunn: 

o Budorvegen, vegbredde 6,5 m (inkl. 2x0,25m skulder) 

o Furadalsvegen og nye veger på plankart, vegbredde 6,0m (inkl. 2x0,25m skulder) 

o Interne veger på byggefelt, vegbredde 3,5 m (inkl. 2x0,25m skulder og 

nødvendige utvidelser for møteplasser) 

o Vegers oppbygging og krav til tverrprofil ihht skogsbilveg klasse 3.  

o Veger skal generelt ikke være brattere enn 1:12, men kan tillates ned til 1:8 på 

kortere rettstrekning (maks 30m lengde). 

 

(Se også § 1.1.4 og § 1.2) 

 

3.2.2 Gang-/ sykkelveg (GS) 
- Her tillates opparbeidet privat gang-/ sykkelveg med bredde på minimum 3,0 m.  

 

(Se også § 1.1.4 og § 1.2) 

 

3.2.3 Parkering (SPA)  
- Det skal opparbeides private/felles parkeringsplasser som vist på reguleringsplankartet.  

o SPA1 skal være parkering for BFK1 og reserve dagparkering for gjester og kunder 

til skianlegg. 

o SPA2 og SPA3 skal være dagparkering for besøkende i ski/alpinanlegg. SPA 2 skal 

også være parkering for BS1. Det skal etableres voll og/eller vegetasjonsskjerm 

som skjerming mot Budorvegen. 
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o SPA4 skal være dagparkering for ski-/alpinanlegg. 

o SPA5 skal være dagparkering for ansatte og funksjonshemmede. 

 

 

3.3 GRØNNSTRUKTUR (§12-5 nr. 3) 
 

3.3.1 Turdrag (GTD) 
- Dette gjelder eksisterende stier innenfor planområdet som skal ivaretas og i nødvendig 

grad oppgradert/ tilrettelagt for allmennhetens bruk. Det er ikke krav om at disse stiene 

skal være universelt utformet. Det skal etableres «åpen» port/grind der turveg må 

passere inngjerdet område. 

 

3.3.2 Turveg (GT) 
- Det tillates opparbeidet turveg/kultursti med grusdekke (maks bredde 1,5m) til område 

for bevaring av automatisk fredede kulturminner. I samråd med kulturavdelingen i 

fylkeskommunen tillates det informasjonstavler og noe tilrettelegging ved det enkelte 

kulturminne. 

- Turveg langs Budorvegen (kombinert med VA-trasé) tillates opparbeidet med grusdekke 

og maks bredde 3m. 

 

3.3.3 Friområde (GF)  
- I friområde skal eksisterende vegetasjon, i den grad det er mulig, tas vare på og 

suppleres. Flatehogst tillates ikke, kun tynning og uttak av enkelt-trær for bedring av lys-

/utsiktsforhold rundt fritidsbebyggelsen. 

- Det tillates tiltak som fremmer allmennhetens muligheter for utøvelse av friluftsliv (stier, 

sitte/hvileplasser etc).  

- Det tillates plassert trafo og ledningsanlegg. 

 

3.3.4 Grønnstruktur i kombinasjon med andre angitte hovedformål - Friområde / utleiehytter 

(GAA1-2) 
- Koiedalen skal utvikles og ivaretas som et viktig friområde med gammel skog, div. 

installasjoner for lek, friluftsliv/ turgåing inkludert enkle skogskoier for utleie.  

- Det tillates eget sanitærbygg (toaletter/dusjer) som tilbud til de som bor på koier og 

brukere av friområdet.  

- Eksisterende vegetasjon, i den grad det er mulig, tas vare på og suppleres. Flatehogst 

tillates ikke, kun tynning og uttak av enkelt-trær for bedring av lys-/utsiktsforhold rundt 

koier og aktivitetsanlegg og evt. av sikkerhetsmessige grunner. 

- Det tillates brygge i tilknytning til badeplass. 
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3.4 LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL 12-5 nr.5) 

3.4.1 Landbruk, natur og friluftsliv (L) 
- Området skal benyttes til landbruk, natur og friluftsliv. 

- Det tillates etablert skiløyper, tur-sykkelstier. 

 

3.4.2 Seterområde (LSO1-2) 
- Innenfor disse LNF-områdene skal fortsatt beitebruk prioriteres og seterlandskapet pleies 

/ vedlikeholdes.   

- Gammel seterbebyggelse tillates med annen bruk enn tradisjonell landbruksdrift 

(fritidsbolig for eie / utleie) og oppgradering av interiør.  

- Uten krav om ny detaljert reguleringsplan kan det med hjemmel i vedtatt områdeplan 

godkjennes restaurering av tradisjonell seterbebyggelse (lokal byggeskikk), gjenoppføring 

av tidligere seterbebyggelse i tilknytning til eksisterende tufter, samt ny sidebygning til 

hovedbygning på setertun med inntil 15 kvm grunnflate forutsatt at antall bygg på 

setertunet ikke overstiger 4 bygninger. Tiltakene skal tilpasses eksisterende 

seterbebyggelse med hensyn til materialvalg, form og farge. Det skal foretas en nærmere 

vurdering av hver enkelt søknad om tiltak i samråd med antikvarisk myndighet. 

- Tillatt maksimal mønehøyde: 

o Hovedbygning: 5,0 m 

o Sidebygning: 4,0 m 

- Høyde skal måles i henhold til TEK § 4-2. 

- Maksimal husbredde (synlig gavl) er 6m. Vinkelbygg, karnapper, arker og takoppløft 

tillates ikke. 

- Taktekking skal være med torv, stikketak (tre) eller bølgeblikk.  

- Arealet tillates vinterstid benyttet til ski-løype/-aktiviteter. 

- Det tillates etablering av «gutu» for å unngå konflikter med beitedyr. Total bredde maks 

7m og 3m bredde gruset sti. 

- Inngjerding av beitedyr tillates. (se også §1.12) 

 

3.4.3 Naturformål (LNA) 
- Området skal ha en skjøtsel med tanke på at området skal framstå mest mulig som 

urskog (uberørt). 

- Hogst utover tilrettelegging for stier tillates ikke med unntak for felling av enkelttrær av 

sikkerhetsgrunner. 

- Inngrep i form av ledningstraseer eller luftstrekk gjennom området tillates ikke. 

- Det tillates etablert natursti (maks 1 m bred) med skilting av områdets naturforekomster. 

 

 

3.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5 nr 6) 

3.5.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFR) 
- Området er et viktig element i friområdet Koiedalen og skal forvaltes som del av 

friområdet. Deler av strandsonen tillates tilrettelagt for fiske og bading.  
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4  BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL §§ 12-6, 12-7, og 11-8)  

4.1 FRISIKT, (H140) 
- Frisiktsone (H140). Arealer innenfor sikringssone skal være fri for sikthindringer høyere 

enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

 

4.2 FLOMFARE, H320_1  
- Alle tiltak, bebyggelse og anlegg innenfor hensynssonen skal ha sikkerhet mot flom jf. 

krav i teknisk forskrift.  

- Del av byggeområder som blir berørt av faresone tillates ikke bebygget før det foreligger 

en detaljert utredning av flomsikring og evt. nødvendige flomsikringstiltak er utført.  

 

4.3 FARE HØYSPENTANLEGG, H370 
- Innenfor dette arealet tillates ikke bebyggelse eller anlegg som kan komme i konflikt med 

trafo-stasjon eller aktiviteter som ikke er forenlig med mulig strålingsfare.  

 

4.4 BEVARING KULTURMINNE, H570 
- Hensynssone for fredet kulturminne 26 stk. Innenfor denne hensynssonen er det ikke lov 

å kjøre med tunge kjøretøy, lagre anleggsutstyr eller byggematerialer, eller gjøre inngrep 

i grunnen. Skogsdrift skal utføres skånsomt, slik at marksjiktet og grunnen ikke tar skade. 

- Innenfor hensynsone bevaring kulturminne, setervoll (H570_1) tillates aktiviteter som er 

med på å opprettholde preget av setervoll som beite og slått. Det tillates etablert 

tradisjonell gutu for sikker passasje over setervollen sommertid (Se også §1.12 og §3.4.2). 

- Innenfor område GF1/H570_3 er ingen tiltak som kan skade markoverflaten tillatt. 

Området bør gjerdes inn for å sikre varig vern. Området kan beites av lette husdyr. 

  

4.5 BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER, H730  
- For et sammenhengende område med flere kulturminner skal det i tillegg til fredet 

sikkerhetssone rundt den enkelte kulturminne, tas spesielle hensyn. Det tillates, etter 

nærmere samtykke fra fylkeskommunen, kryssing med turveger, gangveger og stier. 

Bebyggelse/ aktivitetsanlegg eller kjøreveg innenfor hensynssonen tillates ikke. 

 

 

5 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER 

5.1 Bestemmelsesområde #1 -57  
- Område for arkeologisk utgraving av automatisk fredet kulturminne med (se ID-nummer i 

planbeskrivelsen). 
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5.2 Midlertidig bygg- og anleggsområde #58 og #59 
- Området tillates benyttet til riggområde i forbindelse med utbyggingen av området. Det 

tillates midlertidig lagring av bygningsmaterialer og masser. 

- Området skal istandsettes som friområde inkl. tilsåing/ beplantning (se § 1.1.4) 

 

6  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1 Infrastruktur og etapper for utbygging 

6.1.1 Generelt 
Alle byggeområder skal kobles til kommunalt vann og avløp. 

6.1.2 Ved ramme-/byggesøknad 
- I forbindelse med ramme-/byggesøknad for aktuelle byggeprosjekter skal det foreligge egen 

VA-plan inkl. plan for håndtering av overvann. Det kan ikke gis rammetillatelse uten at det 

foreligger dokumentasjon/bekreftelse på at det er tilstrekkelig vannforsyning for aktuelt 

byggetrinn.  

- I forbindelse med ramme-/byggesøknad skal det angis hvordan overskuddsmasser fra 

utbyggingen av området skal deponeres/benyttes. 

- For det enkelte byggefelt kreves en felles situasjonsplan (se §2.2) og godkjent rammesøknad 

for hele feltet før en kan få behandlet den enkelte byggesak. 

 

6.1.3 Ved igangsettingstillatelse  
Gjerde for beskyttelse av verdifull vegetasjon i byggeperioden (som angitt på situasjonsplan) 

skal være utført før det kan gis igangsettingstillatelse. 

 

6.1.4 Ved brukstillatelse 
Utbyggingen skal fortrinnsvis foregå etappevis og nødvendig adkomst, parkering og 

infrastruktur må være på plass før en kan få godkjent brukstillatelse. Adkomst/infrastruktur 

omfatter foruten tiltak innenfor planområdet, også nødvendige trafikksikkerhetstiltak, samt 

VA (med nødvendig kapasitet på vannforsyning) og overvann med mer.   

 

6.1.5 Ved ferdigattest for områder med frittliggende fritidsboliger 
Felles lekeplasser og skiløyper skal bygges ut i takt med utbygging/ ferdigstilling av de 

nærmeste byggefeltene rundt.  

 

6.1.6 Forhold vedrørende utbygging og kulturminner 
Iverksetting av tiltak i henhold til plan kan starte så snart planen er formelt godkjent for 

følgende byggeområder: 

BFF1, BFF2, BFF3, BFF4, BFF26, BFF27, BFF29, BFF30, BFF31, BFK1, BFK2, BVF1, BVF2, BS1, 

BS2, BS3, BS4, BL, BLK1, BLK2, BLK3, SPA1, SPA2, SPA3, SPA4, SPA5. 

Før iverksetting av tiltak innenfor planens øvrige byggeområder skal det foretas arkeologisk 
utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner i form av to jernvinneanlegg (id 
78393 og 241146), en lokalitet med to tufter (id 10845) og 49 lokaliteter med kullgroper (id 
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10843, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88614-uten unr, 88614-1, - 6–9, -13, -14, -15, -
19–25, 115207, 115208, 151159, 151160, 151161, 151162, 151163, 151165, 230648, 230651, 
230655, 230657, 230674, 230732, 230733, 231860, 231892, 231908, 231909, 231917, 
232413, 232414, 232417, 232420, 232425, 232427 og 241147) som er markert som 
bestemmelsesområde nr. 1, 2 osv. i plankartet. Det skal tas kontakt med Kulturarv i Innlandet 
i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan 
fastsettes. 
Tiltakshaver bekoster en arkeologisk utgravning av jernvinneanlegg, tufter og kullgroper i 
henhold til prosjektplan og budsjett. 
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OPPLYSNINGER OG DEFINISJONER 
PBL = Plan- og bygningsloven  

BRA = Bruksareal beregnet etter Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) kap. 5.  

BYA = Bebygd areal beregnet etter Teknisk forskrift (TEK) § kap. 5. Bruksareal og bebygd areal 

beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.  

%-BYA = Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, og beregnes 

etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. 5. Tillatt bebygd areal angis i % av netto 

tomteareal.  

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 

sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 

denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Samferdsel, kulturminner og plan v/ 

kulturminneavdelingen, Hedmark fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER  
I forbindelse med utbygging er faren for spredning av fremmede arter spesielt knyttet til graving og 

massehåndtering. Forskriften har som formål å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede 

organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Det minnes 

spesielt om aktsomhetsplikten i § 18 og krav om tiltak i § 24. I forskriften §24 punkt 4 heter det: 

«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den 

ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan 

medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak 

for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, nedgraving, 

varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.» 

 

RETTSVIRKNING  
Reguleringsplanen ble fremmet med bakgrunn i et privat reguleringsforslag etter PBL § 12-11.  

 

VEILEDNING GJERDEBESTEMMELSER 
Hovedhensikten med begrensning på inngjerdet areal er at hytteområdet skal framstå som et 

område hvor mennesker og dyr skal kunne ferdes fritt mellom bebyggelsen. Dette er en type 

hytteområde som ligger midt inne i et større naturområde, og en ønsker ikke at området skal framstå 

som en større barriere enn nødvendig. En ønsker også at området skal skille seg fra et typisk 

villaområde.  

Bestemmelser for inngjerding er gitt i reguleringsplanbestemmelsene § 1.12. 

Det er i hovedsak sau som beiter i områdene ved Budor, og gjerdebestemmelsene er derfor innrettet 

etter dette. Sauen tiltrekkes av grasareal og muligheter for le (sol/regn). Med andre ord bør en 

prioritere mest mulig naturtomt og sørge for at inngjerding hindrer tilgang til viktige menneskelige 

oppholdsarealer (inngangsparti og solrike områder inntil bygg og terrasser).  
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Det er viktig at de gjerdene som settes opp ikke medfører fare for vilt eller beitedyr, og det tillates 

ikke bruk av midlertidige gjerdeløsninger (eks. flyttbare stolper med tau/nett/strømbånd). 

Estetikk: 

- Utform gjerdet som en kombinasjon gjerde/levegg rundt inngangsparti og solrike/lune 
uteplasser/terrasse (-er).  

- Bruk bebyggelsen som en del av inngjerdingen. Planlegg gjerne ny bebyggelse med tanke på 
inngjerdingsløsning. 

- Benytt gjerde som harmonerer med arkitekturen mht form og fargebruk. Det skal benyttes 
samme farge på gjerde og stolper. 

- Bruk inngjerding til å lage en hyggelig port/adkomst mot hovedinngangen. 
- Gjerdet bør ha en mest mulig åpen (transparent) løsning. Skigarder har sterke røtter i 

tradisjonsbebyggelse, men vil ofte framstå som tette vegger og bli dominerende i tett 
hyttebebyggelse. I tillegg er skigarder normalt høyere enn det som er nødvendig for å holde 
beitedyr (sau) ute. 

 

 

09.01.2020 

P.A.R. 
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Prisliste Budor Sør - trinn 1, felt BFF 27

Festepunkt nr. Festenummer Byggeklausul Tomtepris Omkostninger Pris ink. omk.
1 1551 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

2 1541 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

3 1552 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

4 1543 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

5 1542 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

6 1553 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

7 1544 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342 SOLGT 

8 1554 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

9 1545 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

10 1555 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

11 1546 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

12 1556 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

13 1557 Ingen* kr 900 000 kr 1 342 kr 901 342 SOLGT 

14 1548 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

15 1557 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

16 1549 Ingen* kr 950 000 kr 1 342 kr 951 342 SOLGT 

17 1550 Ingen* kr 950 000 kr 1 342 kr 951 342 SOLGT 

18 1558 Ingen* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342 SOLGT 

19 1559 Ingen* kr 900 000 kr 1 342 kr 901 342 SOLGT 

20 1562 Saltdalshytta* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342

21 1568 Saltdalshytta* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342

22 1563 Saltdalshytta* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342

23 1567 Ingen* kr 900 000 kr 1 342 kr 901 342 SOLGT 

24 1564 Saltdalshytta* kr 850 000 kr 1 342 kr 851 342

25 1566 Saltdalshytta* kr 900 000 kr 1 342 kr 901 342

26 1565 Saltdalshytta* kr 950 000 kr 1 342 kr 951 342

27 1569 Ingen* kr 950 000 kr 1 342 kr 951 342 SOLGT 

28 1570 Ingen* kr 1 000 000 kr 1 342 kr 1 001 342 SOLGT 

29 1571 Ingen* kr 1 050 000 kr 1 342 kr 1 051 342 SOLGT 

30 1572 Ingen* kr 1 050 000 kr 1 342 kr 1 051 342 SOLGT 

31 1573 Ingen* kr 1 050 000 kr 1 342 kr 1 051 342 SOLGT 

32 1560 Ingen* kr 1 050 000 kr 1 342 kr 1 051 342 SOLGT 

33 1561 Ingen* kr 1 050 000 kr 1 342 kr 1 051 342 SOLGT 

* Maskinstyring AS skal utføre alle stiknings- og ingeniørtjenester. Se salgsoppgave med vedlegg for mer informasjon 

Sist oppdatert 08.06.2021
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Einar Jarmund & Co AS

Dato:

Tegning:

Tegn.nr:
Målestokk: 1:1000 (A3)

Rev: Rev./ Dato    /Beskrivelse                                Sign./KS
-

Budor, felt BFF5
Prosjekt:

Tiltakshaver: Løiten Almenning 40441646 / post@ejco.no / www.ejco.no
SOMMERROGATA 17 / 0255 OSLOGnr/bnr/prosjektadresse: 273/220, 2340 Løten
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Prosjektnr: 1028.20

10.05.2021

Arkitekter MNAL
Situasjonsplan BFF5

A10-3

Områderegulering: Utnytting BFF
Hvert festepunkt kan bebygges (hytte +
sidebygning) med maks totalt bruksareal BRA =
130 m2. Parkeringsareal er ikke inkludert i
bruksarealet (BRA).

Maks tillatt bebygd areal %-BYA = 25 % (inkl.
parkering 2 plasser = 36 m2 pr festepunkt)

BFF5 (øvre del) som illustrert i plan
17,1 daa

Fordelt på 17 hytter = 1 005 m2/hytte

2 P-plasser pr hytte = 36 m2 x 17 = 612 m2

%-BYA - et overslag:
17 stk hytte a 130 m2 = 2 210 m2

%-BYA = ((612+2210) / 17100) x 100 = 16,5 %

Festepunkt

4 meters-sone
(brannkrav = 8 m)

Takutstikk og
møneretning

Fotavtrykk

644 Eks. koter - innmålt

Overordnet
overvannshåndtering /
grønne grøfter

Eks. større trær -
basert på dronefoto
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Festepunkt 2
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Festepunkt 16

Festepunkt 17

Festepunkt 15

Festepunkt 13

Festepunkt 11

Festepunkt 10

Festepunkt 12

Festepunkt 14

Kommentar til planen:
- Feltets kullgroper er frigitt.

- Feltavgrensningen er justert jf. siste veiføring (mottatt
fra Sweco 03.10.21) og avviker derfor noe fra
reguleringen.
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Prosjekt:
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Arkitekter MNAL
Situasjonsplan BFF6

A10-1
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BFF6
35,2 daa

Områderegulering: Utnytting BFF
Hvert festepunkt kan bebygges (hytte +
sidebygning) med maks totalt bruksareal BRA =
130 m2. Parkeringsareal er ikke inkludert i
bruksarealet (BRA).

Maks tillatt bebygd areal %-BYA = 25 % (inkl.
parkering 2 plasser = 36 m2 pr festepunkt)

BFF6 som illustrert i plan:
35,2 daa totalt

35,2 daa fordelt på 40 hytter = 880 m2/hytte

2 P-plasser pr hytte = 36 m2 x 40 = 1 440 m2

%-BYA begge felt - et overslag:
40 stk hytte a 130 m2 = 5 200 m2

%-BYA = ((1440 + 5200) / 35200) x 100 = 18,9 %

Festepunkt

4 meters-sone
(brannkrav = 8 m)

Takutstikk og
møneretning

Fotavtrykk
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festepunkt = fritt valg
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Prisliste Budor Sør - trinn 1, felt BFF 6

Festepunkt nr. Festenummer Byggeklausul Tomtepris Omkostninger Pris ink. omk. Status
1 1501 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

2 1502 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

3 1503 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

4 1504 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

5 1505 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

6 1506 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

7 1507 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

8 1508 BoligPartner* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

9 1509 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

10 1510 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

11 1511 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

12 1512 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

13 1513 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

14 1514 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

15 1515 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

16 1516 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

17 1517 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

18 1518 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

19 1519 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

20 1520 BoligPartner* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

21 1521 BoligPartner* kr 725 000 kr 1 342 kr 726 342

22 1522 BoligPartner* kr 725 000 kr 1 342 kr 726 342

23 1523 BoligPartner* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

24 1524 Ingen* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

25 1525 Ingen* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

26 1526 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342 SOLGT

27 1527 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

28 1528 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

29 1529 Ingen* kr 700 000 kr 1 342 kr 701 342

30 1530 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

31 1531 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

32 1532 Ingen* kr 750 000 kr 1 342 kr 751 342

33 1533 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342 SOLGT

34 1534 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342 SOLGT

35 1535 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

36 1536 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

37 1537 Ingen* kr 820 000 kr 1 342 kr 821 342

38 1538 Ingen* kr 820 000 kr 1 342 kr 821 342 SOLGT

39 1539 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342

40 1540 Ingen* kr 800 000 kr 1 342 kr 801 342 SOLGT

* Maskinstyring AS skal utføre alle stiknings- og ingeniørtjenester. Se salgsoppgave med vedlegg for mer informasjon 

Sist oppdatert: 08.06.2021
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RETUR: FESTEKONTRAKT 
Løiten Almenning FOR HYTTETOMT 
Postboks 68 I LØITEN ALMENNING 

2341 Løten 

Org.nr. 956.974.615 

1. Eiendommen 

Kommunenr.    Kommunenavn               G.nr.          B.nr.            Festenr.       
 

   3412        Løten               273      220      XXXX 

 

 

Beskaffenhet:                                      Anvendelse av grunn: 
_X_ 1 Ubebygd   ___ 2 Bebygd        _X_ F Fritidseiendom ___ L Landbruk  ___ A Annet 

 

2. Bortfestes av 

 

Løiten Almenning, Postboks 68, Kildevegen 14, 2341 Løten 

 

Foretaksnr.:    956.974.615     
 

3. Til fester(e) 

Fødselsnummer  (11 siffer )      Navn og adresse                                                                                                                 Ideell andel 
 

                                          

 

 

4. Festeavgift pr år                                                              Råtomteverdi 

 

               Kr 9 500,-                                                               Kr _________,- 

 

 

5. Festetid 

 

Festet gjelder fra 01.09.2021. 

 

6. Panterett for festeretten 

 

Bortfesteren har 1. prioritets panterett i festeretten og bygninger for inntil 3 års forfalt festeavgift. 

 

 

7. Supplerende tekst 

Kun opplysninger som skal tinglyses. 
 

Budor AS org. nr. 959 142 491, har løsningsrett til festeretten hvis det ikke er påbegynt byggearbeider på tomten 

innen 2 år.                                                                     

 

              

 

 

 

 

2 

 

        

                     SKAL IKKE TINGLYSES 

 

8. Tomtas beliggenhet 

Festet gjelder: Punktfestenr……… på eiendommen Løiten Almenning, gnr. 273, bnr. 220 i Løten kommune.   

Tomtenr…..  på felt …… på Budor. 

 

9. Bebyggelse 

Dersom festeren innen 2 år fra kontraktsdato ikke har påbegynt oppføring av bebyggelse kan bortfesteren 

heve festekontrakten og kreve festet tilbakeført. 

 

Jfr. denne kontrakts pkt. 17. For øvrig vises til reguleringsbestemmelsene for området. Enhver 

bygningsmessig endring, ytterligere bebyggelse eller utvidelser krever bortfesters samtykke. Framleie utover 

1 år er ikke tillatt uten bortfesters skriftlige samtykke. All bygging skal på forhånd godkjennes av bortfester 

og bygningsmyndigheten i kommunen.  

 

10. Oppsigelse 

Festeren har rett til å si opp festekontrakten med 2 års skriftlig varsel. 

 

11. Innløsning 

Innløsningsrett gjelder ikke i Løiten Almenning som er en bygdeallmenning. 

 

12. Festeavgiftens betaling og regulering 

Festeavgiften betales forskuddsvis for kalenderåret innen 15. mars hvert år eller etter påkrav med tidligere 

frist. Avgiften reguleres hvert 10. år, fra 1.1 det året kontrakten ble inngått, p.t. i samsvar med endringer i 

konsumprisindeksen eller indeks som avløser denne. Det benyttes indeks for juni året før ny avgift trer i 

kraft, og indekstallet for juni året før avgiften ble fastsatt eller sist ble regulert. Skulle bortfester ønske å la 

det gå mer enn 10 år mellom reguleringene for å få samtidig reguleringstid for flere festekontrakter på sin 

grunn, skal ikke festeren kunne motsette seg dette. 

 

13. Diverse forhold   

Nærværende festekontrakt er inngått, som følge av at det er inngått kjøpekontrakt mellom Budor AS og 

fester, hvor Budor AS, i samsvar med sin avtale med Løiten Almenning har overdratt sin festerett til 

festetomten til fester. Løiten Almenning er ikke part i avtalen om overdragelse av festerett.  

 

I tillegg til festeavgift vil det ved bebyggelse av tomten komme eventuelle tilknytningsavgifter til Løten 

kommune og kostnader for el-tilkobling, ref. kjøpekontrakt. 

 

Festeren forplikter seg til å betale ordinære kommunale avgifter, eventuelt privat organiserte, for utført 

renovasjon, vann og kloakktjenester. Dersom det kommer offentlig pålegg om å bygge anlegg i forbindelse 

med vann, avløp, renovasjon o.a. forplikter fester seg til å dekke sin del av disse kostnadene. Ved en 

eventuell framtidig endring i Lov om tomtefeste e.l. med en innløsning av og omgjøring av festet tomt til 

selveiertomt, har bortfester rett til å innføre serviceavgift. 

 

14. Veg, adkomst, parkering etc. 

For å komme til sin hytte, gis festeren rett til å benytte eksisterende veger på bortfesters eiendom som er 

åpne for allmenn ferdsel. For kjøring på allmenningens vegnett betaler fester gjeldende vegavgifter. 

Parkering foregår etter generelle anvisninger fra bortfester. 

 

15. Hogst, terrengbehandling, beite m.v. 

Festeren har ikke rett til å foreta hogst, opparbeide veg, anlegg, el.ledning eller telefonledning, foreta 

utgraving eller oppdemming i anledning vannforsyning uten tillatelse fra bortfester. Bortfester kan drive hogst 

i området, men plikter da å ta hensyn til hytter, bl.a. slik at området ikke blir snauhogd. 

 

Fester kan fremme ønske om at trær eller vegetasjon som hindrer sikt eller er til ulempe for bebyggelsen blir 

fjernet.  Bortfester forbeholder seg rett til at det kan utøves beite- og seterrett i det området tomten ligger. 

 

Oppsetting av gjerde på eller rundt tomta er ikke tillatt. Eventuelle forpliktelser etter naboloven m.m. som 

måtte oppstå som følge av festerens bruk av tomten, er festerens ansvar alene. 
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SKAL IKKE TINGLYSES  

                                     

Eventuelle problemer med overvann og vannsig i grunnen er bortfester uvedkommende. 

 

Det er ikke tillatt å drive forretningsmessig virksomhet på tomta/hytta. 

                                

16. Framtidig utvikling 

Bebyggelse i reguleringsområdet utover det som er angitt i reguleringsplan er ikke tillatt med mindre 

reguleringsplanene blir endret. Festeren kan ikke gjøre innsigelser mot fremføring av kabler for elektrisitet, 

kommunikasjon eller fjernsyn, og festeren forplikter seg til fritt å la ledninger eller jordkabler for slike anlegg 

passere sitt tomtefeste. 

 

17. Byggeplikt 

Kontrakten opphører hvis tomta ikke er bebygd eller oppføring av fritidshus er påbegynt innen 2 år fra 

kontrakten er inngått. Hvis kontrakten på dette grunnlag opphører vil fester få refundert kjøpesummen uten 

rentegodtgjørelse. Andre omkostninger og evt. tap som festeren måtte ha hatt må dekkes av festeren og kan 

ikke kreves refundert. 

 

18. Overføring av festerett 

All overføring kan bare skje sammen med bebyggelsen, og alle overføringer krever samtykke av bortfester. 

Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Det tas forbehold om opprettelse av ny festekontrakt ved 

eierskifte for bebyggelse. 

 

19. Mislighold - heftelser 

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan kontraktsforholdet heves. Bortfester har adgang til å beregne 

forsinkelsesrente fra krav om innbetaling er sendt og til betaling skjer. Rentefoten er for tiden 10 %. 

Bortfester plikter å sørge for pantefrafall på den tomt som denne festeavtalen gjelder. Tomta skal være 

heftelsesfri med unntak av nevnte panterett under pkt. 6. 

 

20. Tinglysing 

Alle omkostninger med matrikkelbrev, tinglysing og lovbestemte gebyrer ved opprettelse av denne kontrakt 

bæres av bortfester. Ved senere overdragelser av kontrakten dekkes alle omkostninger og 

behandlingsgebyr o.l. fastsatt av allmenningsstyret av festerne. 

 

21. Kontraktsforutsetning 

Denne kontrakt er betinget av at evt. nødvendig delingstillatelse og konsesjon er/blir gitt. 

 

22. Tvist 

Tvist om forståelsen av denne kontrakt avgjøres ved voldgift. Hedemarken tingrett oppnevner 3 

representanter og utpeker leder. For øvrig gjelder tomtefestelovens bestemmelser. 

 

23. Andre bestemmelser 

Denne festekontrakt er utstedt i 2 - to - eksemplarer hvorav bortfester og fester har ett hver. 

 

24. Underskrifter 

 

 Løten,   …………….

 

 Bortfester:      Fester(e): 

 LØITEN ALMENNING    

 

…………………………………………                               ……………………………………………. 

              Tore Sætren 

 

…………………………………………          …………………………………………….. 

              Endre Jørgensen                                                 
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Vi utfører plassering og beliggenhetskontroll av din 

hytte iht. gjeldende krav og lovverk. 
 

Tilbud om utførelse av 

stikningstjenester/ingeniørtjenester 
 

Maskinstyring AS og Løiten Almenning har inngått en samarbeidsavtale for 

utføring av stikningstjenester og ingeniørtjenester av hytter som skal settes 

opp på Budor. 

 

Det er pålagt at plassering og høyde av hytte sikres iht. gjeldende 

reguleringsplan hos kommunen, samt at bygget sitt foravtrykk og tomten 

generelt kontrolleres for å minske det totale terrenginngrepet.  

 

Dette innebærer for deg som hytteutbygger at tiltaket må sikres til utgraving 

av bygg, plassering til støp av grunnmur og beliggenhetskontroll etter 

grunnmur er ferdig støpt. Tomten vil bli modellert opp i sin helhet i 3d, slik at 

en tydelig kan se hvordan det legger seg i terrenget før en får endelig 

godkjenning til å bygge. 

 

Maskinstyring AS holder til på Hamar og Dal. Vi har 52 ansatte som utfører 

stikningsoppdrag, masseberegning, laserscanning og droneflyving. Vi har 

erfarne, pålitelige ansatte, og er et firma som har kunden i fokus og som 

satser på god kvalitet og rask responstid. 

 

Vi utfører oppdrag til følgende pris: 31 250,- inkl. mva. pr tomt 

 

Prisen inkluderer: 

• Søknad om ansvarsrett. 

• Fastmerke/høydemerke. 

• Modellering av foreslått tomt med høyder i 3d før godkjenning 

• Maskinstyringsfiler til graver. 

• Utstikking av hushjørner. 

• Utstikking av støp av grunnmur. 

• Innmåling etter støp av grunnmur for dokumentasjon. 

• Samsvarserklæring. 

 

 

Ved gjennomføring av dette vil du være sikret rett plassering og 

dokumentasjon iht. gjeldende krav og lovverk. 

 

For avtale, ta kontakt med: 

 

Joakim Troller (Prosjektleder) 

Tlf: 994 41 999 

E-post: joakim@maskinstyring.com 

 

Tlf sentralbord: 452 45 555 

- Modeller for maskinstyring. 

- Masseberegning. 

- Kontraktsoppfølging. 

- Prosjektering. 

- Landmåling/stikking. 

- 3D-laserscanning. 

- Dronescanning/fotografering. 

- Salg og service av 

maskinstyring. 

- Salg av Makin3D GPS-utstyr. 

- Salg av lasere og kabelsøkere. 

- Service av lasere og 

kabelsøkere. 

Bestilling av TV- og bredbåndstjenester
Din nye bolig blir klargjort for fiber fra Telenor. Husk å bestille dine nye TV- og bredbånds tjenester en 
måned før innflytting. Etter at du har lagt inn din bestilling blir du kontaktet av en montør for å avtale 
tidspunkt for installasjon.

Les mer og bestill på telenor.no/nybygg

Hvilket utstyr trenger jeg? 
Hva slags utstyr som passer for deg avhenger av hvordan du bor. Noen vil få god WiFi-dekning kun ved hjelp 
av vår kraftige WiFi Ruter, andre vil ha behov for en eller flere forsterkere i tillegg.

Vi anbefaler at du, i dialog med elektriker, tenker på hvor du ønsker å  plassere ruteren og hvor mange TV-uttak 
du trenger i boligen din. 

WiFi i hele hjemmet
Med vårt nye WiFi-utstyr er du sikret god dekning i boligen din. WiFi Ruter og forsterker kommuniserer 
med hverandre og sørger for best mulig dekning – uansett hvor i boligen du befinner deg.

ESPERVIK D
ESIG

N
/JAN

U
AR 20

20
/STRÅLFO

RS

Med fiber fra Telenor får du tilgang til:
Alltid WiFi
Garanterer at du blir fornøyd med 
WiFi- dekningen i hele hjemmet.

Alltid på Nett-garanti
Hvis nettet faller ut sørger vi for at 
du  kommer deg på nett igjen. 

Underholdingsportalen T-We
T-We fra Telenor samler TV- og 
strømme tjenester på ett sted, og 
gir deg første klasses under holdning 
når og hvor du vil – også på ferie i 
Europa (EU/EØS).

Nettvern 
Et filter som ligger i Telenor-nettet, og stopper 
deg hvis du er i ferd med å gå inn på utrygge sider 
– slik at du surfer enda tryggere.

Sikkerhetspakke
Med sikkerhetspakken fra Telenor sikrer du PC-en 
ved bruk hjemme, men også om du surfer borte 
på et utkjent WiFi-nett.

Familiebonus
Samle TV, bredbånd og mobil hos Telenor og få 
Familiebonus – ekstra mobil data hver måned, helt 
uten ekstra kostnad. Alt på ett sted lønner seg.
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TEGNINGSSKJEMA/KJØPSBEKREFTELSE  
 
Gjelder for kjøp av tomt på Budor Sør – trinn 1, felt ________ festepunkt nr. ______ (fyll inn felt og festepunktnummer fra prisliste) 
 

Hoved-/prosjektoppdragsnr: 374-21-900 

 
Kjøpesum for tomten er kr ___________________,- (fyll inn fra prisliste) 

+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave á jour per 11.05.2021  
  
Skal det tegnes Boligkjøperforsikring:   Ja      Ja, og Boligkjøperforsikring Pluss      Nei    
 
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.  

  kr    

  kr 

Egenkapital:  kr  

Totalt   kr  

 
EGENKAPITALEN BESTÅR AV: _____________________________________________________        
 
Undertegnede er innforstått med at jeg er bundet av dette tegningsskjemaet/denne kjøpsbekreftelse ved innlevering til 
meglerforetaket. Undertegnede er innforstått med at det må vedlegges gyldig legitimasjon.  
 
Undertegnede er kjent med at det ikke eksisterer angrefrist ved kjøp av fast eiendom. Det er ikke tatt noen forbehold fra 
undertegnede vedrørende finansiering, salg av bolig etc. 
 

Navn: Navn:  

Personnr:  Personnr: 

Adr:  Adr:  

Postnr.:                       Sted:  Postnr.:                   Sted: 

Tlf:                        Mobil:  Tlf:                    Mobil: 

E-post:  E-post: 

Dato:  Dato:   

Sign:  
 

Sign:   

 
Kontaktinfo:  
Aktiv Eiendomsmegling Løten AS (org.nr. 925 182 397)  
Meierivegen 2, 2340 Løten  
Kontaktperson: Karl Kristian Fjeld / Tlf: 45 02 41 18 / E-post: karl.kristian.fjeld@aktiv.no  
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www.visitbudor.no


