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Størrtjednlie grendehytter 

Stillhet når du ønsker, 
sentrum når du vil.
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Og velkommen til fjells! Høsten 2018 setter vi i gang nytt byggeprosjekt 

på Beitostølen. Vi skal bygge grendehytter på Størrtjednlie, som er en av de 

flotteste tomtene på Beitostølen. 

 Grendehytter er et konsept vi har utviklet over år og kombinerer stav-

laftkonstruksjon med moderne arkitektoniske løsninger. Hyttene har store 

vindusflater som utnytter den flotte utsikten ved Størrtjednlie optimalt. 

 Å kjøpe en hytte kan være en av de største investeringene du eller dere 

har gjort så langt i livet. Og vi i Beitostølen Fjellandsby er ydmyke for at vi 

kanskje får lov til å realisere din feriedrøm på Beitostølen. 

 Med dette prospektet ønsker vi å vise deg hvilke muligheter som finnes 

på Beitostølen. I tillegg er vi stolte av å presentere hyttene, som vi håper 

skal legge til rette for en aktiv fritid midt i hjertet av Norge. Med aktiviteter 

for alle fire årstider, er det bare fantasien som setter begrensninger for hva du 

kan finne på her. 

 Vi kjenner Beitostølen, og vi kjenner kundene våre. Det er selvfølgelig 

viktig for oss at kundene våre er fornøyde. Derfor inviterer vi til dialog og 

deltakelse fra første stund. På den måten har du mulighet til å få den hytta 

du drømmer om. 

På Norges vakreste sted!

Velkommen!

Tord Dieserud Rogne

Velkommen til Størrtjednlie

Store Sendehornet, 1,5 times fjelltur

Randoneturer

Mefjellet, 50 min. fottur

Skiløyper fra døra

Rastetind, 2,5 time randonee-turSynshorn, 1 ,5 time randonee-tur

Stisykling fra døra

Beitostølen sentrum, 10 min. spasertur
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Kvalitet i alle ledd gjennom 15 år
For familiebedriften Beitostølen Fjellandsby har det helt siden oppstarten vært viktig 
å levere bygg av den beste kvalitet. Far og sønn Rogne er tett på prosessene for å 
sikre fornøyde kunder.

Tradisjon og kvalitet har hele 

tiden stått sentralt for far og sønn 

Rogne som driver Beitostølen 

Fjellandsby. Helt siden oppstarten 

har de benyttet seg av tradisjonell 

lafting i alle prosjekter. 

- Laft og stavlaft er en tidløs

byggeskikk. Det er solide bygg-

konstruksjoner som vil vedvare i 

generasjoner, sier Ivar Rogne. Han 

etablerte familiebedriften Beitostølen 

Fjellandsby for 15 år siden. 

FRA UTLEIE TIL 
HYTTEUTBYGGING

Det startet så smått for med utleie 

av ferieleiligheter, før det gikk 

mer over i eiendomsutvikling. 

I dag er det utbygging av ferie-

leiligheter og hytter som står i 

fokus hos Beitostølen Fjellandsby.

- Hytten og ferieleiligheten har

blitt den nye møteplassen. Vi ser

at folk bruker ferieboligen stadig 

mer. Teknologien har gjort det 

enklere å ta med jobben ut av 

kontoret, sier daglig leder for 

Beitostølen Fjellandsby, Tord D. 

Rogne. Det er fire år siden han 

overtok det daglige ansvaret for 

familiebedriften. Frem til da var det 

far, Ivar Rogne, som styrte skuta. 

 Tord trekker frem det gode 

samarbeidet med grunneierne og 

lokale entreprenører som en av 

suksessfaktorene til Beitostølen 

Fjellandsby. 

- Mye av det vi driver med er

bygget på et langsiktig samarbeid 

med underleverandører og grunn-

eiere. Det er veldig viktig for 

selskapet, sier Tord. 

LEVERER HELLER FØR TIDEN

Beitostølen Fjellandsby er nesten 

alltid ute i god tid når det kommer 

til overrekkelse av leilighets- og 

hyttenøklene til det splitter nye 

objektet. 

- Det å levere til avtalt tid er

veldig viktig. Vi overleverer helst 

nøklene noen dager før avtalt tid, 

sier Tord. Han forteller at de har 

god kontakt med grunneierne,  

og at de samarbeider godt med 

lokale entreprenører. 

KORT VEI TIL ALT

- Den største fordelen med

Beitostølen er at sentrum er

såpass kompakt. Uansett hvor du

befinner deg kan du parkere bilen

og gå til skiløypene, puben eller

butikken. Det er også veldig kort

vei til uberørt natur. Beitostølen

har noe å by på til enhver årstid.

Toppturer, skiturer, jakt og fiske

er noe av det vi har å by på. Jeg

synes kanskje noe av det fineste er

vår skiaktivitet i mai og april på

Valdresflya, sier Tord.
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Moderne grendehytter
som passer inn. 
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Moderne tradisjonslaft 
– Her får du ikke gips og betong, vi ønsker å gi eierne en følelse av å komme inn i en 
hytte når de går inn i leilighetene, sier daglig leder i Tradisjonslaft, Aanund Sandnes. 

FOTO JON IVAR NIELSEN

Det er Tradisjonslaft som har 

ansvaret for byggearbeidet når 

Beitostølen Fjellandsby skal bygge 

de nye leilighetene. 

- Vi kommer til å benytte oss av 

stavlaftkonstruksjon. Dette er en 

kombinasjon mellom vanlig  

reisverk og laft. Alle vegger 

kommer til å være isolert med 

utvendig og innvending panel, 

og isolasjon i mellom, utdyper 

Sandnes. Han understreker at de 

kun benytter seg av materiale som 

er av god kvalitet. 

 - Og så er vi veldig opptatt 

av å holde leveringsfristen som er 

satt, legger han til. 

Selv om Tradisjonslaft benytter  

seg av en eldgammel byggeteknikk 

kommer leilighetene til å få et 

moderne preg. 

 - Det vil blant annet være 

store vindusflater som gir mye lys 

inn i leiligheten. 

MOTSTANDSDYKTIG MOT RÅTE
Den viktigste ingrediensen i et 

laftet kvalitetsbygg er tømmeret. 

Tømmerstokkene som brukes i 

byggene til Beitostølen Fjellandsby 

er hogget i Nord-Russland, ved 

grensen til Finland. Det røffe kli-

maet gjør at skogen vokser seint. 

Dette gjør at tømmeret blir veldig 

hardt og ekstra motstandsdyktig 

mot råte. 

ALT BLIR KONTROLLSJEKKET
Beitostølen Fjellandsby har sitt 

eget tømmerlager i Russland. 

 - Tømmeret laftes etter gammel 

teknikk før det ligger til tørk i 

minimum ett år. Det er veldig  

viktig at vi har kontroll på 

fuktighetsnivået i tømmeret, så 

vi følger produksjonen tett og 

besøker fabrikken rundt 

15 ganger i året, sier Sandnes. 

Byggene blir satt sammen i Russ-

land og godkjent av Tradisjonslaft 

før de blir plukket fra hverandre 

og sendt til Norge. 

Når delene ankommer Beitostølen 

settes de sammen av Tradisjons laft.  

Det er et selskap som eies av  

Beitostølen Fjellandsby.
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En skikonge trives 
best på Beitostølen 
– Jeg kjenner folk som står opp tidlig og tar en 
2000 m topp før frokost, for så å hygge seg med 
familien resten av dagen. Ingen fjelldestinasjoner i 
Norge kan by på flere muligheter enn Beitostølen, 
sier en alltid entusiastisk Odd-Bjørn Hjelmeset. 

FOTO JON IVAR NIELSEN

På kanskje Beitostølens fineste 

tomt har Odd-Bjørn og Elisabeth 

Hjelmeset bygget sitt annet hjem. 

Det er mange flotte fjellom-
råder i Norge. Hvorfor valgte 
dere Beitostølen? 
- Det er ingen andre steder som 

kan tilby den variasjon av natur- 

og fritidsmuligheter som du får 

her. Hele året skjer det ting på 

Beitostølen. Du er ved inngangen 

til Jotunheimen og det flotteste 

høyfjellet i Norge som gir unike 

naturopplevelser hele året. Du 

kan også kose deg med familien 

på mindre krevende fjellturer og 

avslutte dagen med en bedre mid-

dag på en av de gode spisestedene 

i sentrum. For meg som har gjort 

ski til et levebrød setter jeg ekstra 

pris på at det er sikre snøforhold 

fra november til slutten av mai. I 

løypene finnes det koselige varme-

stuer og vaffelbuer, noe barne-

familiene setter ekstra stor pris på. 

Her omgås landslagsløpere og 

vanlige mosjonister i et flott sosialt 

samrøre.

 Tilgangen til Valdresflya gjør 

Beitostølen til det stedet i Norge 

hvor du først og sist vil kunne gå 

på ski. Får vi barnebarn en gang, 

vet jeg at de kan gå på ski her. I 

disse klimatider er det godt å vite. 

Din sommerskiskole på Beito-
stølen er blitt spesielt populær. 
Hva er det deltagerne lærer 
under oppholdet?
I tillegg til variert trening ønsker 

vi at ungdommene skal ha det gøy. 

Vi legger stor vekt på å få frem 

gode holdninger og riktig kosthold.  

Ingen blir en god skiløper hvis ikke 

man har en god treningskultur og 

får i seg det kroppen trenger. Det 

å lære deltagerne at trening ikke 

bare er å løpe til du blir sliten, 

men krever et bevist og variert 

treningsprogram er kanskje noe 

av det viktigste. Jeg tror en av 

grunnene til at vår skiskole er blitt 

så populær er nettopp  Beito-

stølen. Terrenget er så variert at 

ingen treninger blir like. Etter 

treningsøktene har Beitostølen et 

trivelig sentrum med ulike tilbud 

som ungdommen setter pris på.  

Om kveldene har vi ulike sosiale 

aktiviteter og aktuelle foredrag. 

Vi legger stor vekt på god mat og 

mye hygge.

Hvorfor valgte du Beitostølen 
Fjellandsby til ditt hytteprosjekt?
Vi har vært på Beitostølen i mange 

år og blitt kjent med lokalmiljøet. 

At utbygger bor på Beitostølen og  

har gjennomført en rekke prosjekter 

her oppe ga oss en ekstra trygghet.  

 Hvis du går rundt på Beitostølen 

ser du hytter og leiligheter som er  

oppført av Beitostølen Fjellandsby.  

Jeg er sikker på at de også vil stå 

her om 100 år. Utbygger forsvinner 

ikke etter at du har fått nøkkelen 

til hytta eller leiligheten. Skjer det 

noe er det bare å banke på døra til 

Tord, Bjarne eller Aanund.

Det er jo ikke alle som er like 
glad i å trene som deg. Hva 
kan Beitostølen tilby dem?
De behøver jo ikke ta en 2000 m-

topp før frokost. Det er flotte stier 

som tar deg enkelt til fjellet og 

det er lagt godt til rette for alle 

former for turer. Om vinteren kan 

du variere med flotte skiløyper i 

slakt terreng eller lengre turer med 

innlagte fjelltopper. Her finnes 

det løyper for alle, fra eliteløpere 

til de som aldri har hatt ski på 

bena. Ulike kulturelle tilbud, alt 

fra Trollrock, kunstustillinger til 

rakfiskfestival arrangeres gjennom 

hele året. I sentrum har du et stort 

utvalg av butikker og trivelige 

kafeer. Dessuten har du Helsesport-

sentret og Radisson-hotellet som 

kan tilby flotte svømmeanlegg og 

spafasiliteter. Du kjeder deg aldri 

på Beitostølen selv om tåka ligger 

lavt og du har mest lyst til å holde 

deg inne.
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3 på Beito 

Arnfinn Fagermo

Hvorfor Beitostølen?

- Vi elsker omgivelsene – her er 

det rolig og slak natur. Og så er 

det noe å finne på til en hver års-

tid. Vi liker å gå på ski, fiske, sykle 

og padle kano. Vi bruker hytten 

hele året. Det lengste vi har vært 

borte fra hytten er en måned. 

Hvordan er det å være kunde 

av Beitostølen Fjellandsby? 

- Tord har tilgang på kunnskaps-

rike folk innen alle områder. Og 

faglig sett er det et utrolig godt 

kvalitetsarbeid de har gjort. Du må 

betale for arbeidet, men du får til 

gjengjeld igjen for prisen du 

betaler. Stokkene som er brukt i  

laftingen er av den beste kvalitet. 

Og de som har hatt ansvaret for 

byggingen av vår hytte har passet 

på slik at både rørlegger og elek-

triker alltid har kommet til avtalt 

tid. Tomten var ikke så fin i ut-

gangspunktet, men arbeidet de har 

gjort med grunnmuren gjorde at 

resultatet ble over all forventning. 

Nå har vi en hytte som så å si er 

vedlikeholdsfri. 

Lars Reinsnos

Hvorfor Beitostølen?

- Da jeg skulle kjøpe hytte 

vurderte jeg flere alternativer, 

men valget falt til slutt på Beito-

stølen. Jeg synes Beitostølen 

fremsto som det beste alternativet. 

Jeg er veldig glad i fjellturer og 

langrenn, så nærheten til Jotun-

heimen var en viktig faktor. Det 

er noen aktiviteter å finne på her 

året rundt. 

Hvordan er det å være kunde 

av Beitostølen Fjellandsby? 

- Jeg overtok hytten i sommer. 

Jeg synes det er bra å være kunde 

av Tord. Hele byggeprosessen var 

veldig smidig, og hele gjengen 

hos Beitostølen Fjellandsby var 

svært imøtekommende. Jeg vil 

særlige trekke frem Bjarne 

som har strukket seg langt for at 

vi skulle bli fornøyd. I tillegg har 

jeg opplevd at tilleggsløsningene 

har vært rasjonelt priset. ”Finish”-

nivået på hytta er veldig bra!

Gro Lundberg

Hvorfor Beitostølen?

- Beitostølen er en destinasjon 

som har alt, både sommer og 

vinter, for voksne og barn. Jeg 

er en av dem som bruker alle 

årstider, og er utrolig fornøyd 

med det flotte løypenettet for 

langrenn. Beitostølen er inngangs-

porten til fantastiske Jotun-

heimen, som byr på fjell- og 

toppturer,  randonemuligheter, 

sykkel og turmuligheter når det 

er sommer og høst. I tillegg er 

det veldig godt tilrettelagt her. 

Du har alle fasiliteter i umiddelbar 

nærhet i sentrum. 

Hvordan er det å være kunde 

av Beitostølen Fjellandsby? 

- Tradisjonslaft har bygd grende-

hytta jeg eier. Hytta er utrolig 

solid. Det er et skikkelig  

håndverksprodukt med gode 

arkitektoniske finesser som passer 

en fjellhytte. For meg er det 

viktig med enkelt vedlikehold, og 

med dette konsepter har vi avtaler 

på drift og snømåking, og vi har 

et sameie som kommer med 

innspill til driften. Jeg føler meg 

veldig godt ivaretatt som kunde, 

Tord Rogne er en særdeles  

hyggelig kar, og jeg vet at jeg kan 

ta kontakt med ham hvis jeg lurer 

på noe. 

Vi strekker oss langt og er her selv etter at du 
har fått overlevert nøkkelen. Fornøyde kjøpere er 
vår beste referanse. Her møter du noen av dem.
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Fiskedrøm til fjells
Beitostølen er et godt utgangspunkt for den som vil prøve fiskelykken til fjells. 
Bygdin og Vinstra, som ligger ti minutter fra sentrum med bil, er blant de beste 
områdene å fiske i. Fiskevannene på Valdresflya er også bra.  

FOTO JON IVAR NIELSEN

GRØNNSAKSPAKKE 

Vårløk

Gulrot

Sukkererter

Folie

Godt smør (PS: Du får kjøpt 

lokalt smør hos Beito Ysteri) 

Slik gjør du: 
Del grønnsakene i biter. Fordel 

grønnsakene i noen pakker med 

folie, og legg en stor smørklatt på 

toppen i hver pakke.

På tur: 
Du bør helst tenne opp inntil en 

stein. Fyr bålet så tidlig som mulig. 

Da rekker det å bli godt og varmt 

til du skal tilberede maten. Og jo 

varmere det er, jo bedre. Legg på 

grønnsakspakken. Dersom du også 

ønsker poteter som tilbehør kan 

du koke disse i kaffekjelen. 

FISKEN 

Fersk ørret (filetert)

En plankebit 

To spikere 

Enten kan du satse på at du får 

fisk, eller så bør du ta med deg 

fersk fisk. Slå inn spikerne i 

fiskens hale. Krydre filetene med 

salt og pepper. 

Når bålet er godt og varmt setter 

du planken med fisken på skrå 

inn mot bålet. Røyken fra bålet 

bør streife fisken der den står.  

La fisken stå til den begynner å bli 

fast. Dette kan du se ved at fisken 

begynner å flake seg. 

Denne retten passer ypperlig 

hvis du skal legge ut på tur i det 

vakre fjellandskapet som omkranser 

Beitostølen. Retten krever noe 

forberedelse i forkant av turen, men 

til gjengjeld smaker den himmelsk. 

Forberedelser før turen: Lag 

rømme dressing og grønnsakspakke.

RØMMEDRESSING 

En boks rømme (PS: Du får lokal 

rømme hos Beito Ysteri) 

En spiseskje sukker

En spiseskje eddik

Salt & pepper

En potte med fersk dill

Slik gjør du: 
Finhakk dillen og bland alle 

ingrediensene direkte i rømme-

boksen. Dressingen bør stå i minst 

to timer før den spises. 

Dressingen bør lages før du drar 

på tur. 
TIPS: Dersom du er glad i å fiske kan du kjøpe 

fiskekort i Øystre Slidre Statsallmenning. Da har 

du tilgang til å fiske i over 80 vann.

Oppskrift
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Situasjonsplan








N
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Fasader, etasjeplaner og snitt – Grendehytte II B modell. B1-B6
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Fasader, etasjeplaner og snitt – Grendehytte II A+ modell. A1-A7
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Bruttoareal:  89 m2

P-rom: 86 m2 
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Fasader, etasjeplaner og snitt – Grendehytte II A modell. A8-A12
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ADRESSE

Størrtjednlie, Bjødnstølsvegen, 2953 Beitostølen

ANSVARLIG/OPPDRAGSANSVARLIG 

Martin Vedel Nielsen

Tlf: 40 04 64 88.

martin@em1fjellmegleren.no

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren

Avd: Valdres

2900 Fagernes

Org nr: 994 303 260

SELGER/UTBYGGER 

Beitostølen Fjellandsby AS

Org nr: 984 664 524

Tord Diserud Rogne

Tlf:481 10 635.

Bjarne Budal

Tlf:905 66 810. 

BETEGNELSE 

Gnr. 3 Bnr. 1228 i Øystre Slidre kommune

Eiendommene vil bli seksjonert før overtagelse, og 

tildelt eget Gnr/Bnr/Snr.

BYGGEÅR 

2019. Prosjektet er påbegynt i 2018. 

BOLIGTYPE

Fritidseiendom

EIERFORM

Selveier, næringsseksjon

FORRETNINGSFØRER 

Steinar Fossbråten

BELIGGENHET 

Ved valg av beliggenheten i Størrtjednlie har utbyggerne 

i Beitostølen Fjellandsby lagt vekt på å finne den 

optimale kombinasjonen mellom det å ha lett tilgang 

til ski- og turløyper, skiheis, servicefasiliteter og at man 

samtidig skal kunne bo tilbaketrukket fra det høyere 

aktivitetsnivået som utspiller seg i sentrum. 

Det er enkel adkomst til Grendehyttene, og hver enkelt 

enhet har 2 parkeringsplasser i Carport eller lukket garasje.

Grendehyttene har nærhet til naturen, gode solforhold 

og med en vakker utsikt mot Øyangen, Slettefjell og 

Mugnetind. 

Utbyggerne har fokusert på at Grendehyttene skal 

ligge fint plassert i terrenget og i forhold til hverandre, 

med tanke på både solforhold og utsikt.

BESKRIVELSE AV NÆROMRÅDET / FASILITETER 

Beitostølen er den komplette og urbane fjelldestinasjo-

nen. Alle årstider er spennende og vakre, og aktivi-

tetene står i kø for både liten og stor. Det som gjør 

Beitostølen så spesiell er nærheten til fjellet og den 

intime atmosfæren. Her er alpinbakker, restauranter, 

puber, butikker og andre severdigheter samlet på ett 

sted, alt innenfor gangavstand.

Beitostølen er porten til Jotunheimen. Galdhøpiggen 

(2469 m), Besseggen (1743 m) og Rasletind (2105 m) 

er de mest populære toppene. Bitihorn (1607 m) er 

også en populær topp for hele familien, turen starter 

kun få minutters kjøring fra Beitostølen. En av de siste 

tilvekstene i området, er Via Ferrata. Interessen for 

dette har eksplodert blant turister, og bare 12km fra 

Beitostølen ligger Via Ferrata Synshorn, som byr på 

spektakulære opplevelser og utsikt mot Jotunheimen.

Båtturen fra Bygdin til Eidsbugarden er en eksotisk 

reise og er en av Nord-Europas høyestgående båtruter. 

I mer enn 100 år har M/S Bitihorn gått i fast rute 

mellom Bygdin og Eidsbugarden på innsjøen Bygdin 

(1060 m.o.h). Et annet alternativ er Rutebåtene Kåre 

Johan og Gjendine som tar deg med inn i villeste 

Jotunheimen med eventyrlige omgivelser og fantastiske 

turalternativ, bl.a. den populære Besseggen. Avganger 

fra Gjendesheim til Memurubu og Gjendebu.

Beito Aktiv og skiskole, Myhre Gård arrangerer aktiv-

iteter som fjellturer, rafting, bueskyting, fjellklatring, 

vill aften og mye mer. I aktivitetsparken er det duket 

for fart og moro. Her kan man kjøre kjelke i bobbane, 

olabil i bane eller hoppe av glede på gyrotrampolinen. 

Hundespannkjøring, kanefart og ridning i vakkert fjel-

landskap, dette er en flott opplevelse for hele familien. 

Det er mange aktiviteter som tilbys året rundt.

Beitostølen Skistadion er Nord-Europas mest komplette 

langrenns- og skiskytterarena, det er her bl.a. World-

Cup og årlig sesongåpning for langrenn arrangeres, og 

stadion er godkjent for alle skiskytterdistanser av IBU. 

Beitostølen og Øystre Slidre har milevis med fantastiske 

skiløyper som knytter seg med traseen som går helt til 

Aurdalsåsen. De forskjellige løypene er merket med 

farger, noen runder er mer krevende og andre passer 

for de helt ferske og minste.

Man trenger ikke ha på ski i alpinbakken for å få 

fart og spenning, hva med kjelkeaking, airbord eller 

snørafting? I tillegg kan både barn og voksne kjøre 

snøscooter på bane.

SPA og velvære finner man i underetasjen på Radisson 

Blu Mountain resort. svømmebasseng samt et min-

dre for barna. Om man ønsker å trene innendørs har 

hotellet et velutstyrt treningsrom samt basseng for liten 

og stor.

Innekos og samling rundt spisebordet - enten på hytta 

eller på restaurant - er vel så viktig som uteaktivite-

tene. Beitostølen har et rikt utvalg av restauranter, nye 

Lodge 900 anbefales, puber, dagligvare og andre butik-

ker, ikke minst et besøk i vår favoritt butikk; Sporten 

Beitostølen er å anbefale.

Trollrock, Vårspretten, Beitosprinten, Fjellmaraton, 

Vinjerock, Trubadurfestivalen og Fjelljazz er bare noe 

av det faste som skjer i Valdres i tillegg til andre kon-

serter, show og events i helger året rundt.

Velkommen til Beitostølen og Valdres!

Nøkkelinformasjon
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Arealer og fordeling per etasje 
Grendehytte B1: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte B2: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte B3: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte B4: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte B5: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte B6: Bra 121 kvm, P-rom 117 kvm

Grendehytte A1: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A2: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A3: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A4: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A5: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A6: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A7: Bra 89 kvm, P-rom 86 kvm

Grendehytte A8: Bra 89 kvm, P-rom 84 kvm

Grendehytte A9: Bra 89 kvm, P-rom 84 kvm

Grendehytte A10: Bra 89 kvm, P-rom 84 kvm

Grendehytte A11: Bra 89 kvm, P-rom 84 kvm

Grendehytte A12: Bra 89 kvm, P-rom 84 kvm

STANDARD 

Gulv:
Grendehyttene leveres med 1 stavs eikeparkett 

15mm, valgfri farge.

På bad, bod og i hall leveres 30/60 fliser på gulv, 

mosaikk fliser i dusj sone. Valgfri farge etter pris 

standard.

Innvendig vegger:
Leveres med beiset stående panel. Valgfri farge.

Innvendig tak:
Beiset panel eller malt kvistfri. Valgfri farge.

Generell takhøyde:
I første etg. er takhøyden ca. 2,4 meter. I andre etasje 

vil takhøyden variere og fremgår av tegninger.

Nedforing himling/innkassinger:
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak inn-

kassinger og som helt eller delvis nedforede himlinger, 

fortrinnsvis i entré, bad, ganger og over kjøkkenskap. 

Nevnte konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som 

en del av overflaten der konstruksjonen blir montert.

Kjøkken:
Kvalitetskjøkken leveres i fra Kistefos Møbler i valgfri 

farge, benkeplate i eik. Oppgradering og tillegg er 

mulig.

Komplett hvitevare pakke i fra Whirlpool i prisen. 

Kjøl/frys, induksjonstopp, stekeovn og oppvask-

maskin. Ett greps kjøkken armatur med avstenging for 

oppvaskmaskin.

Innvendig dører:
Innerdører fra Drammen Dørfabrikk ferdig malt (hvit-

S-0502-Y). Listverk med hjørneklosser som rundt

vinduene ferdig behandlet. Dørvrider.

Innvendig trapp:
Trapp leveres med beiset håndløper, rekkverk og 

vanger. Eik i trinn.

Baderoms innredning/sanitæranlegg:
Baderoms innredninger leveres fra Kistefos Møbler. 

Valgfri farge på fronter, leveres med eike plate og speil.

Vegghengt toalett med innbygd sisterne, nedfelt 

servant med ettgreps servantarmatur, dusjhjørne i klart 

herdet sikkerhetsglass med hvite profiler, dusjarmatur 

og dusjstang med takdusj. 200 l varmtvannsbereder, 

plasseres i teknisk rom.

Varme:
Det er vannbåren gulvvarme i alle rom med trådløs 

styring for hver sone. Fordelingskap for gulvvarme 

anlegg skal plasseres i vegg i teknisk rom. 

Vedfyring. Kvalitets Peis i fra Rais eller Nordpeis,

Det tas forbehold om endringer på plantegninger.

Ventilasjon:
Det leveres balansert ventilasjon i leilighetene. Til luft 

i ventiler i vegg / vindu. El vifte i våtrom.

BYGGEMÅTE / UTVENDIG BESKRIVELSE

Grunnmur 
25 cm Jacon termomur og 25 cm Leca dekke. Støpt 

kjellergulv m. 20 cm isopor Nødvendige dragere i stål 

eller bærevegger i tre. Radonsperre konstruksjon.

Gulv
8 cm jackoform isolasjon. Vannbåren gulvvarme. 

1 stavs eikeparkett.

Felles 45 mm inntrekte gulvlister. 

Vinduer
Felles: Fra Fjerdingstad trevare, med ventiler, ferdig-

malte utvendig og innvendig fra leverandør, fargekode 

(S 0502 Y).  2-lags med argon. Kitt dekorsprosser.  

Standard vindushasper og stormkrok. Rammer 

uten sprosser, kan ikke åpnes. Profilert listverk med 

hjørneklosser ferdig malt utvendig og innvendig fra 

leverandør i S- 0502 Y.  

Dører
Felles: Innerdører fra Drammen Dørfabrikk ferdig 

malt. (S-0502-Y). Listverk med hjørneklosser som 

rundt vinduene ferdig behandlet. Dørvrider.      

Hoveddør leveres av Ege Fabrikker. FG-godkjent 

systemsikkerhetslås

Vegger
Ytterveggoppbygging utenfra og inn:

Panel 25x320mm laminert granpanel. 22x73 utlekting, 

sløyfer 15x48. Asfaltvindtettplater. Reisverk 48x148 

med 15 cm isolasjon. Fuktsperre, 48x48 kryss utlekting 

med 5 cm isolasjon. Innvendig panel, se romskjema. 

Blir beiset utvendig med ett strøk.

Innervegger:
48x98 mm reisverk med 10 cm isolasjon.

Tak
Oppbygging innenfra:         

Skråhimling: panel 14x120 furu faspanel behandlet. 

Fuktsperre. Taksperrer 73x198. Isolasjon 20cm (Rock-

wool) + 48x48 lekter med 5cm isolasjon (Rockwool). 

Vindtetting (Icopal Windy). Opplufting 2x48x48.  

Rupanel 18mm. Takmembran fra Miljøtak som 

underlag for torv.

Torvstokker dimensjon 48 x148 impregnert.

Torv (jord) ferdig lagt og sådd med grønn garanti. 

Grusdrenering.

Vindskier, 1 stk 38x400 imp + 1 stk 28x300 imp.

Islekter.

Takrenner og nedløp i stål med sort plastbelegg.

Felles: Taklister med hjørnekloss. Flat himling i plan 1 

og åpen himling i plan 2. 

Tømmerarbeider
• Stav/laft-konstruksjon i henhold til tegning

10.10.2018., med firkantede, hjørnestolper, uten

profilering (dimensjon 30x30cm) og flate stolper,

uten profilering (dimensjon 10x30cm) ved de andre

bærepunktene som vist på ovennevnte tegning.

• Firkantede terrassestolper 30x30 cm.

• 250x300mm spesialprofilert furutømmer i første

omfar.

• Første omfar, stolper og øverste omfar blir ikke

synlig innvendig.

• Terrasser og balkong som vist på tegning i trykk-

 impregnert materialer. Nødvendig rekkverk i tre.

• Så mye som mulig skrues, ikke spikres.

VVS
Se vedlagt beskrivelse fra rørlegger.

El-punkter
Se vedlagt beskrivelse fra el-leverandør.

INNHOLD 

Grendehytter over to plan. 

Inneholder: Stue med åpen kjøkken/spisestueløsning 

med utgang til terrasse. Tre og fire soverom, to bad, 

badstue innvendig bod og entre/gang. 

Alle grendehyttene har store, solrike balkonger. 

2 parkeringsplasser i Carport eller lukket garasje. 
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Adkomst 
Fra Fagernes: Følg FV 51 til Beitostølen sentrum og ta 

venstre inn på Beitestølvegen mot Beito. Følg Beitestøl-

vegen i ca. 1 km og eiendommen ligger på høyre side.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere veibeskrivelse 

og besiktigelse.

Nord: 6789992,87

Øst: 493948,21

Tinglyste rettigheter og forpliktelser 
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av 

kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av 

loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor 

eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være 

tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til 

å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse 

erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt 

megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot 

sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseks-

jonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G 

(Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste 

ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant 

tinglyses i seksjonene.

OFFENTLIGE FORHOLD

Vei / Vann / Avløp 
Vei: Privat

Vann/avløp: Eiendommen blir tilknyttet offentlig 

vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. 

Kommunen gjør oppmerksom på at private led-

ninger vedlikeholdes for eiers regning. For private 

fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk 

vedlikeholds plikt.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge 

før overtagelse.

Reguleringsforhold 

Ifølge Øystre Slidre kommune følger eiendommen 

reguleringsplan for B58 del av Størrtjednlie, F1. 

Godkjent 22.3.12.

Spesielt for felt B2
3.42. På felt B2 er det tillate å føre opp fritidsbustader i 

form av hytter i rekke.

3.43. Største tillate mønehøgde i område B2 er 7,3 

meter over gjennomsnittleg planert

terreng.

3.44. Fritidsbustader i rekke skal ikkje overstige BYA 

= 105m2 for kvar bueining. Carport

eller annan overbygd parkering til bueininga er inkludert 

i oppgjeven BYA.

3.45. Det skal vera berre ei bueining pr hytte.

Spesielt for felt B3

3.46. Det er tillate å føre opp næringsbygg med 

føremål fritidsbustader til korttidsutleige i

form av leiligheitsbygg.

3.47. Største tillate mønehøgde i området er 9,8 meter 

over gjennomsnittleg planert terreng.

3.48. Bebyggelsen skal utformast slik at den passar inn i 

landskapet og med

omkringliggjande bebyggelse.

3.49. Leiligheitsbygg skal ikkje overstige BYA = 

210m2.

3.50. Det er tillate at eitt bygg på området kan vera 

opptil BYA = 460m2.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i hele 

planen som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i hele 

planen som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Det vil bli videre utbygging av området rundt. Ny 

områdeplan regulering er under arbeid.

Energimerking 
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. 

Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid 

med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen 

er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den 

enkelte bolig kunne innhentes hos byggherre. 

Vinduer / vindusdører
Vinduer fra Fjerdingstad leveres med 2 lags energi-

glass og fast med et åpningsbart vindu/dør pr. rom, 

med ventiler, ferdigmalte utvendig og innvendig fra 

leverandør, i fargekode hvit (S 0502Y), samme farge 

som innvendige dører. Kitt dekorsprosser. Utforinger 

i samme farge. Standard vindushasper og stormkrok. 

Profilert listverk med hjørneklosser, ferdig malt utven-

dig og innvendig. 

Hovedinngangsdør:
Hovedinngangsdør leveres av Ege Fabrikker i malt 

utførelse i farge Fjellblå. FG godkjent system sikker-

hetslås.

Listverk:
I rom med parkett leveres det 45mm inntrukne gulv-

lister i beiset utførelse. Alle gerikter rundt vinduer og 

dører leveres malt utførelse med synlige stifter.

Elektrisk:
Det elektriske anlegget blir utført etter NEK 400:2014

Det er generelt utført i skjult installasjon med kontakter 

og brytere innfelt i vegg.

Strømmåler er plassert i eget målerskap og sikringsskap 

plasseres i teknisk rom.

Stikkontakt- og brytermateriell er i svart utførelse.

Det leveres komplett downlights løsning i leilighetene, 

se også egen vedlagt El-beskrivelse.

Sanitær:
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkken-

benk og opplegg for vaskemaskin på teknisk rom, som 

vist på tegning.  

Det tas forbehold om endringer på plantegninger.

Boder:
Egen bod plass i teknisk rom. Ref, plantegninger.

TV/fiber:
Fiber ligger til utvendig fordelingsskap, etablerings-

avgift og påkobling til tjeneste leverandør dekkes av 

kjøper. Kjøper må selv bestille abonnement. Det leveres 

1 stk. TV/Media uttak, ref. El-plan på hvert plan. Som 

tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i vegger til 

rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for 

TV/fiber. Egen utvendig antenne for mottak av inter-

nett/tv-signal tillates ikke.

Teknisk rom / Bod:
Flis på gulv samt beisede vegger og himlinger som i 

hytta forøvrig. Kan ha synlige tekniske installasjoner.

Diverse utstyr
Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. 1 stk. brann-

slukningsapparat leveres i hver leilighet. Det leveres 

eget brannvarslingsanlegg som er direkte tilknyttet 113.

Diverse
Kjøkken og baderom innredning fra Kistefoss møbler 

(hvitevarer Whirlpool)

Oppvarming
Vannbåren gulvvarme 

Kvalitet Peis innsats i fra type Rais eller Nordpeis. 

Parkering / garasje
Det følger 2 parkeringsplasser pr. Grendehytte i car-

port eller lukket garasje.  Ref. plantegninger.

EIENDOM/HAGE
Vi leverer veier ferdig gruset etter standard reg. plan. 

og felles område ferdig pyntet og tilsådd. Steinmurer 

og sikring av dette der det er nødvendig. Utenom-

husplan utover dette vil blir regulert i vedtektene med 

tilhørende plan. 

Beskrivelse av tomt/Areal
Festet fellestomt på totalt ca. 8 300 kvm, hvor felt B2 

og B3 har areal på ca. 6836 kvm. 

Tomten Gnr. 3 Bnr. 1051 i Øystre Slidre kommune. 

Bortfester: Bitigrenda Eiendom AS.

Framfester: Beitostølen Fjellandsby AS.

Festeavgift kr. 10 848,66 for Grendehytte A og kr. 11 
426,11 for Grendehytte B. i r 2020. Denne justeres 

hvert år vs. Konsumprisindeksen 15/11 til 15/11. i 

året før.

Betaling av feste skjer den 10. januar hvert år.
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DIVERSE

Adgang til utleie 
Seksjonen kan leies ut til fritidsbolig. Dersom kjøper 

ønsker å leie ut enheten, skal det gjøres gjennom felles 

booking administrert av Beitostølen Fjellandsby AS, 

org. nr. 984 664 524 eller dens rettsetterfølger.

Planlagt overtagelse
Når byggestart er vedtatt, vil det gå ca 9-12 mnd for 

bygget er ferdigstilt. 

Kunden vil bi orientert min. 4 uker før overlevering 

om endelig overleveringsdato. 

Ligningsverdi
Vil bli fastsatt på et senere tidspunkt.

Konsesjon/Odel
I Øystre Slidre kommune er det nedsatt konses-

jonsgrense. Det betyr at det må innleveres en egen-

erklæring om konsesjonsfrihet til kommunen for 

stempling, som deretter skal vedlegges skjøte. 

Ingen Odel. 

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Solgt ihht bustadoppføringsloven 
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som 

regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved 

avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom 

der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved 

salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestem-

melser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseks-

joner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier 
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføring-

slovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i 

forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være 

pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 

5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti 

etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt for-

skudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsover-

gang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier 

ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og 

bekostes ikke av selger.

Forsikring 
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret 

av selger. Etter overtagelse må kjøper selv sørge for at 

både eiendommen og innbo er forsikret. 

Kjøper må selv besørge forsikring av eventuelle sær-

skilte påkostninger.

Eierskifteforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Budgiving 
Boligene selges til fastpris. 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skrift-

lig og sendes selger pr. fax, mail, sms.  

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til 

kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. 

Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud 

med kortere frist enn dette kan ikke formidles av selg-

er. Nærmere info om budgiving finner du på egen side 

sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos selger kan du kreve budjournal 

fremlagt så snart handel er gjennomført. 

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at 

budgivere må akseptere at opplysninger om budet 

kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgiv-

ere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av 

anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking 
Selger er underlagt lov om hvitvasking som innebærer 

plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige 

transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg 
Oppdragsansvarlig provisjon: Kr 10 000,- inkl. mva pr. 

solgte enhet

Oppgjør: Kr 4 500,-  inkl. mva pr. solgte enhet

SAMEIET 

Beskrivelse av sameiet 
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet 

enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven 

§ 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et

sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Sameiets navn er Sameiet Størrtjednlie2 Felt B2 og B3

og består av 18 Grendehytter fordelt på 6 B hytter og

12 A hytter.

Se også vedlagte forslag til vedtekter og budsjett.

ØKONOMI

Faste, løpende kostnader 
Fellesutgifter: Stipulert i utkast budsjett til kr 950,- pr. 

seksjon pr. mnd. 

Fellesutgifter inkluderer: Brøyting, strøing, vedlike-

hold vei og fellesarealer, forretningsførsel/revisor, 

bygg forsikring, Beitostølen Løypelag, strøm brann-

varslingsanlegg, klipping av torvtak, forbruksmateriell, 

kontorkostnader samt andre driftsutgifter.

Evt. vedlikehold fond kan komme til, hvis sameiets 

flertall bestemmer det i vedtektene ved stiftelse.

Kommunale avgifter, satser for 2018 ifølge Øystre 

Slidre kommune:

Vann: Årlig abonnem. kr 1100,-. Forbruk pr.m3 

kr 17,-

Avløp: Årlig abonnem. kr 1600,-. Forbruk pr.m3 

kr 30,-

Renovasjon: Kr 1116,-

Det er vedtatt eiendomsskatt for Øystre Slidre kom-

mune fra 2018. 

Strøm: Anslås til ca. 10.000 - 20.000 kWh pr år. Dette 

vil selvsagt være avhengig av bruk og hvor mye man 

har stående på når man ikke er tilstede.

TV / Internett - Tilknytning til Eidsiva bredbånd med 

signal for TV og fiber, ferdig levert til fiber/el-skap 

utvendig. Etableringsavgift til tjeneste leverandør må 

dekkes av kjøper. Kjøper må selv bestille abonnement. 

Det leveres 2 stk. TV- og radiouttak, ref. El-plan. Som 

tilvalg kan det monteres ekstra trekkerør i vegger til 

rom for eventuell fremtidig installasjon av punkt for 

TV/fiber. Egen utvendig antenne for mottak av inter-

nett/tv-signal tillates ikke.

Andel fellesgjeld / formue 

Kr 0,- / Kr 0,- pr 1.7.2018 ifølge forretningsfører. 
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør 
Kjøper betaler ingen forskudd ved kontraktsinngåelse.

Finansiering 
Kontakt oppdragsansvarlig for avklaring av finansielle 

forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Eiendoms-

megler 1 Fjellmegleren har avtale med Sparebank 1 

om formidling av lån og andre finansielle tjenester. 

Oppdragsansvarlig mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader 
Fra 4 190 000,- 

Omkostninger

199,50 (Pantattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr pantedokument)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 249,50 (Omkostninger totalt)

4 191 249,-  (Totalpris inkl. omkostninger, 

ved pris 4 190 000-)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses  

en låneobligasjon og at eiendommen selges til pris-

antydning.

Selger forbeholder seg retten til å endre prislisten og 

betingelser uten forutgående varsle for alle usolgte en-

heter. Kontakt derfor selger om siste gjeldene prisliste. 

Prisen kan ikke justeres for prisstigning etter kontrakt-

sinngåelse. 



40   BEITOSTØLEN FJELLANDSBY BEITOSTØLEN FJELLANDSBY   41

DIVERSE/GENERELLE FORBEHOLD

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er oppgitt 

av ansvarlig søker.

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med for-

behold om rett til endringer som er hensiktsmessige og 

nødvendige, eller som følger av offentlige pålegg, uten 

at den generelle standarden forringes.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruk-

sjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke 

reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett 

til endring av avtalt kjøpesum.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader 

og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser 

som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt 

av myndighetene.

Det vil være byggevirksomhet videre fremover på 

andre deler av området.

Rammetillatelse er godkjent.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saks-

behandlingstid og eventuell justering i fremdriften 

for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med 

videre som følge av dette.

Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse 

og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid bygge-

beskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er 

avvik mellom prospekt/internettside og leveranse-

beskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen 

i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er 

begrenset til denne.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med 

forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige 

og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den 

generelle standard vesentlig.

Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har 

rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike 

endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, 

mindre endring av hyttens areal eller liknende.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering 

på den måten som anses mest hensiktsmessig, for ek-

sempel som en del av fellesarealet med dertil tilhørende 

bruksretter, seksjon-ert som tilleggsareal til den enkelte 

seksjon eller som særskilt anleggseiendom.

Selger forbeholder seg retten til å organisere de for-

melle eiendomsforholdene på den måten selger finner 

mest hensiktsmessig i forhold til senere byggetrinn. 

Det kan bli aktuelt å sammenføye eierseksjonssameiet 

med andre eierseksjonssameier som opprettes senere 

dersom disse har felles infrastruktur (vei, vann og avløp). 

Alternativt skal rettigheter for senere byggetrinn til 

adkomst og anleggelse av vann- og avløpsanlegg 

sikres ved tinglyste rettigheter over sameiets eiendom. 

Kjøper plikter å medvirke til at den formelle organise-

ringen selger bestemmer lar seg gjennomføre.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller 

forkaste et hvert bud/ kjøpetilbud på fritt grunnlag. 

Selger kan velge å tildele leilighet uten å begrunne 

tildelingen og uten forutgående varsel til andre som 

har lagt inn bud på samme leilighet.

Salg av kontrakts posisjoner er kun tillatt etter 

godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere 

begrunnelse nekte slik godkjenning, eller fastsette et 

transportgebyr. Ervervet vil etter slik godkjenning 

kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil 

i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun 

forholde seg til kjøper. Eventuelle bud forutsettes 

inngitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli 

benyttet ved alle salg. Selger tar forbehold om å foreta 

justeringer i  

kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Garantier kan ikke transporteres uten etter samtykke 

fra garantist.

Videre har selger anledning til å avvise bud fra inter-

essenter som måtte motsette seg å anvende eller kreve 

endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at 

skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot 

formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det 

tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud. 

Ved eventuell endring i eierskap/ navneendring fra 

kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et særlig 

administrasjonsgebyr til megler som innbetales til 

meglers klientkonto. Eventuell endring krever utbyg-

gers samtykke.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse 

og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere 

perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, 

som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn 

til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering 

på tomten og utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må 

dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede

Selger tar forbehold om endringer og forsinkelser som 

måtte oppstå som følge av offentlig saksbehandling. 

Selger vil varsle kjøperne om eventuelle forsinkelser, 

og løpende orientere om fremdriften.

Selger forbeholder seg retten til å endre sameiets 

størrelse og leie ut usolgte seksjoner.
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For mer informasjon se eget vedlegg.
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Velkommen til 
Beitostølen Fjellandsby AS

Tord Dieserud Rogne 
Mob: 481 10 635
  
Bjarne Budal  
Mob: 905 66 810
  
Ivar Rogne 
Mob: 908 69 902

beitostolen-fjellandsby.no
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Plantegning:  3049/1/1  Kjøkken - Alternativ - 1 / pr. 14.09.2018 Skrevet ut: 14.09.2018
Prosjekt:  Tradisjonslaft / Speilvendt B-modell

Skala: Tilpasset ramme

Kistefos Møbler as
Rosteinveien 6,
2882  Dokka
Telefon: 61 11 29 30   Mobil: 90 94 77 17   Fax:
Organisasjonsnr.: 975 978 729
E-Mail: gry@kistefosmobler.no
Hjemmeside: www.kistefosmobler.no

Kistefos Møbler

Kjøkken

Trend m/hengsel i stålfarge

Kunde
Tradisjonslaft, Beitostølen
Tomt B-20, Markahøvda
2953 BEITOSTØLEN
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 91707499    Fax
E-Mail aanund@tradisjonslaft.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (3)
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Plantegning:  3049/1/1  Kjøkken - Alternativ - 1 / pr. 14.09.2018 Skrevet ut: 14.09.2018
Prosjekt:  Tradisjonslaft / Speilvendt B-modell

Elementliste

Kistefos Møbler
Kjøkken : Trend m/hengsel i stålfarge

Hovedfarge : HM2 Heldekkende Sort pepper
Utførelse glassdør : Glass

Lyslist : HM2 Heldekkende Sort pepper
Gesimslist : HM2 Heldekkende Sort pepper
Benkeplater : Heltre 30mm

Utførelse benkeplate : Eik grå oljet

Kjøkken

Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet

1 F Foring 1,00 stk
2 DOB100 Dobbelt benkeskap, m/reg.bare hyller / d. 31,9 cm B 100 cm 1,00 stk
3 DOB100 Dobbelt benkeskap, m/reg.bare hyller / d. 31,9 cm B 100 cm 1,00 stk
4 F Foring 1,00 stk
5 F Foring 1,00 stk
6 IOHEL60 Front for helintegrert oppvaskmaskin / 60 cm 1,00 stk
7 SV360 Skuffeseksjon for vask / 60 cm 1,00 stk
7.1 T30 Avfallssorterer 908 / 1633216 for 60/70 cm skuff 1,00 stk
8 HB90 Hjørnebenk 90o / 90x90 cm Venstre 1,00 stk
8.1 T16 Karusell Recorner maxx 3/4 Ø760 1,00 stk
9 IKOMF Innbyggingskap for stekeovn m/skuff / 60 cm 1,00 stk
10 S360 Kolonialskuffer, 3 skufferekker / 60 cm 1,00 stk
11 IHØ1 Innbyggingskap for kjøl-frys / 61 cm Høyre 1,00 stk
12 F Foring 1,00 stk
13 F Foring 1,00 stk
14 DO100 Dobbelt overskap, hyller / 100 cm Venstre 1,00 stk
15 DO100 Dobbelt overskap, hyller / 100 cm Venstre 1,00 stk
16 ÅH20 Åpen hylle m/skuff / 20 cm 1,00 stk
17 O50 Overskap, hyller / 50 cm Høyre 1,00 stk
450 T11 Håndtak i brunt lær 20,00 stk
500 BPE30 Benkeplate heltre eik, 30 mm 2,78 m
501 BPE30 Benkeplate heltre eik, 30 mm 1,50 m
502 BPE30 Benkeplate heltre eik, 30 mm 2,14 m
503 LYSLIST Lyslist 2,92 m
504 TOPPLIST Topplist 4,36 m

Perspektivtegning:  3049/1/1  Kjøkken - Alternativ - 1 / pr. 14.09.2018 Skrevet ut: 14.09.2018
Prosjekt:  Tradisjonslaft / Speilvendt B-modell

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (1)
Perspektivtegning:  3049/1/1  Kjøkken - Alternativ - 1 / pr. 14.09.2018 Skrevet ut: 14.09.2018
Prosjekt:  Tradisjonslaft / Speilvendt B-modell

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (1)



Perspektivtegning:  2884/1/2  Kjøkken - Alternativ - 2 / pr. 23.10.2017 Skrevet ut: 23.10.2017
Prosjekt:  Tradisjonslaft / A16  Wenche Boye

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (1)

Plantegning:  2884/1/2  Kjøkken - Alternativ - 2 / pr. 23.10.2017 Skrevet ut: 23.10.2017
Prosjekt:  Tradisjonslaft / A16  Wenche Boye

Skala: Tilpasset ramme

Kistefos Møbler as
Rosteinveien 6,
2882  Dokka
Telefon: 61 11 29 30   Mobil: 90 94 77 17   Fax:
Organisasjonsnr.: 975 978 729
E-Mail: gry@kistefosmobler.no
Hjemmeside: www.kistefosmobler.no

Kistefos Møbler

Kjøkken

Trend m/hengsel i stålfarge

Kunde
Tradisjonslaft, Beitostølen
Tomt B-20, Markahøvda
2953 BEITOSTØLEN
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 91707499    Fax
E-Mail aanund@tradisjonslaft.no

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Dybdemål er ekskl. skapdører. NB: Kontrollmål må foretas Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (3)
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A-modell
Perspektivtegning:  2884/1/2  Kjøkken - Alternativ - 2 / pr. 23.10.2017 Skrevet ut: 23.10.2017
Prosjekt:  Tradisjonslaft / A16  Wenche Boye

MERK: Tegningen er bare retningsgivende. Vår ref: Nyhus Gry          Side:1 (1)

A-modell

Plantegning:  2884/1/2  Kjøkken - Alternativ - 2 / pr. 23.10.2017 Skrevet ut: 23.10.2017
Prosjekt:  Tradisjonslaft / A16  Wenche Boye

Elementliste

Kistefos Møbler
Kjøkken : Trend m/hengsel i stålfarge

Hovedfarge : HM4 Heldekkende Askesort
Utførelse glassdør : Sprosse

Lyslist : HM4 Heldekkende Askesort
Gesimslist : HM4 Heldekkende Askesort
Benkeplater : Heltre 40mm

Utførelse benkeplate : Eik grå oljet

Kjøkken

Pos Kode Beskrivelse Hengsl. Antall Enhet

1 IHØ1 Innbyggingskap for kjøleskap / 61 cm Venstre 1,00 stk
2 S345 Kolonialskuffer, 3 skufferekker / 45 cm 1,00 stk
2.1 T10 Bestikkinnlegg for enkel skuff 1,00 stk
3 F Foring 1,00 stk
4 HBV Vaskeskap hjørne 45o / 90x90 cm Høyre 1,00 stk
5 F Foring

Bredde = 50, Høyde = 720, Dybde = 570
1,00 stk

6 IOHEL60 Front for helintegrert oppvaskmaskin / 60 cm 1,00 stk
7 IKOMF Innbyggingskap for stekeovn m/skuff / 60 cm 1,00 stk
8 S345 Kolonialskuffer, 3 skufferekker / 45 cm 1,00 stk
9 DO80 Dobbelt overskap, hyller / 80 cm Venstre 1,00 stk
10 HO2 Hjørne overskap 45o / hyller / 60x60 cm Venstre 1,00 stk
11 F Foring 1,00 stk
12 DO90 Dobbelt overskap, hyller / 90 cm Venstre 1,00 stk
13 VENT Ventilatorskap, inkl.slim-line ventilator / 60 cm Høyre 1,00 stk
14 O45 Overskap, hyller / 45 cm Høyre 1,00 stk
16 TOTH TOTALHØYDE 211,4cm + topplist 1,00 stk
450 T7 Stålhåndtak 1020 17,00 stk
500 BPE40 Benkeplate heltre eik, 40 mm 0,50 m
501 BPE40HJ90 Benkeplate hjørne 90x90 heltre eik, 40 mm 1,00 stk
502 BPE40 Benkeplate heltre eik, 40 mm 1,72 m
503 LYSLIST Lyslist 4,16 m
504 TOPPLIST Topplist 5,63 m

A-modell









Sanitær: 

Varme: 

Reguleringsføresegner for B58 del av Størrtjednlie, F1 

Eigengodkjent 22.03.2012 

§0 Generelt
• Dersom det ved tiltak i marka vert funne automatisk freda kulturminne som ikkje er

kjende, skal arbeidet straks stansast i den grad det rører ved kulturminna eller
sikringssona kring dei på fem meter, jfr. Lov om kulturminne § 8. Melding skal
snarast sendast til kulturminne-styresmaktene i Oppland fylkeskommune, slik at
vernestyresmaktene kan koma på synfaring og ta stilling til om tiltaket kan halde fram
og eventuelt vilkåra for dette.

• Før iverksetjing av tiltak i samhøve med reguleringsplan for B58 Størrtjednlie skal det
gjerast arkeologiske granskingar av dei rørte automatisk freda kulturminna i form av
fire kolgroper og ein røsteplass med id 124036, 124045 og 124050 i planområdet. Det
skal takast kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomførast slik at omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast.

• Samla utbyggingsvolum for denne reguleringsplanen er opp til 18.000 m2 BRA.
Utbyggingsvolumet er fordelt slik:
a. delområde A: Gnr 3, bnr 4 og bnr 17: 12.400 m2 BRA
b. delområde B: Gnr 3, bnr 72: 5.600 m2 BRA.

• Det kan bli etablert mellombels massedeponi innanfor planområdet. Det er aktuell
utbyggar som sjølv avgjer kva del av planområdet som skal byggast ut og kva del som
kan nyttast som mellombels massedeponi. Det er ikkje høve til å lagre masser innanfor
planområdet etter at områdeplan for Størrtjednlie er vedteken, då denne planen vil gje
eit permanent massedeponi for heile områdeplanen si utbygging. Formannskapet skal
etter framlegg frå utbyggar godkjenne kva område som vert nytta som massedeponi
før fyrste utbyggingssøknad vert godkjent av kommunen.

§1 Formål med planen
Planen skal legge til rette for oppstart av utbygging i eit nytt satsingsområde på Beitostølen.
Området inngår i eit større felt som til saman skal legge opp til at Beitostølen får eit forbetra
alpintilbod.

PBL. § 25.1.1 Byggeområde: 
Oppføring av leiligheitsbygg til næringsføremål (korttidsutleige) 
Oppføring av leiligheitsbygg til fritidsføremål 
Oppføring av hytter til fritidsføremål 
Oppføring av hytter til næringsføremål (korttidsutleige). 

PBL. § 25.1.3 Offentlege trafikkområde: 
Kjøreveg 
Gang- og sykkelveg og skiløype 

PBL.§ 25.1.5 Fareområde 
Transformatorkiosk 

PBL. § 25.1.6 Spesialområde: 
Frisiktsone veg 
Bevaring av anlegg 
Alpin skliløype / skiløype / turveg 



PBL. § 25.1.7 Fellesområde: 
Felles tilkomstveg 
Felles avkjørsel i kulvert 
Fellesområde, grøntareal 
Felles gangareal, kjørbar gangveg 

§2 Rekkefølgjekrav
2.1.  Øystre Slidre kommune gjer gjeldande Plan- og bygningsloven sin § 12-7 pkt 10 med 

krav om at utbyggar opparbeider veg og leidningsnett for vatn og avløp fram til den 
einskilde tomt før ein kan gje byggjeløyve eller dele eigedom. 

2.2.  Før handsaming av byggesøknad skal illustrasjonsplan/situasjonsplan godkjennast av 
det faste utvalet for plansaker. Planen skal vise plassering og utforming av dei 
einskilde bygg, tilkomst mv for kvart delområde samla. Det kan setjast nærare 
avgrensingar gjennom vedtak av slik illustrasjonsplan. 

2.3.  Størrtjednliheisen skal vere teknisk fagleg planlagt før det vert gjeve 
igangsettingsløyve til utbygging innan planområdet. Naudsynte uttaler frå vegsjef og 
løypelag er inkludert i den faglege planlegginga. Utbyggar er ansvarleg for detaljplan 
(reguleringsplan) og byggemelding av heisen med tilhøyrande infrastruktur. Omfanget 
av planlegginga går fram av avtale dagsett 31.10.2011. 

2.4.  Før det vert gitt byggeløyve på meir enn 50% av hhv byggeområde A og B, skal 
Størrtjednliheisen vere i drift. Det vert ikkje gitt bruksløyve eller ferdigattest for meir 
enn 40% av bebyggelsen i hhv byggeområde A og B før heisen er ferdig bygd og sett i 
drift. 

§3 Byggeområde:
Felles for byggeområda
3.1.  Alle bygg over 50 m2 BRA med rom for varig opphald skal tilretteleggast for 

vannbåren fjernvarme. 
3.2.  Samla utnyttingsgrad for kvart delområde er anvist i plankartet. 
3.3.  Eigne bygg for uthusfunksjonar og/eller garasje skal ha gesimshøgd over topp 

grunnmur på under 2,6 m. Maksimal mønehøgd er 5,5 m over gjennomsnittleg planert 
terrengnivå. 

3.4.  Bygg skal tilpassast eksisterande terreng. Største terrengendring er +/- 2 meter i høve 
opphavleg terreng. Underetasje er tillate der terrenget er brattare enn 1:5 

3.5.  Seksjonering er tillate. 
3.6.  Det er forbode å oppføre gjerde eller flaggstong innan planområdet. 
3.7.  Alle parkeringsplassar skal vera overbygde. Carport er tillete der dette er naturleg. 

Nødvendig tal parkeringsplassar skal etablerast innanfor byggeområdet. Det skal vera 
1,5 parkeringsplassar pr. bueining med inntil 4 sengeplassar og 2 parkeringsplassar pr. 
bueining med 4 eller fleire sengeplassar. Parkeringsbygg reknast med i BYA dersom 
desse ikkje er plassert under bakkenivå. 

3.8.  Plan- og bygningslova sin § 70 gjeld ved plassering av bygg på tomta. 
3.9.  Ein skal under utbygging avgrense inngrep i terreng for å beskytte omkringliggjande 

terreng og vegetasjon. 
3.10.  Ein skal ta vare på og vedlikehalde eksisterande vegetasjon og terrengtype i heile 

planområdet. 
3.11.  Det vert ikkje tillete planting av vekster og annan vegetasjon som ikkje er typisk for 

staden. 
3.12.  Bygg skal ha ei utforming, material- og fargebruk som passar inn i det lokale 

bygningsmiljøet. For område der bygg får eit hovuduttrykk av stein og glas, vert 
fastsetjing av storleik på glasflater del av byggesaka. 

3.13.  Bygg i same felt skal ha lik materialbruk. Føresegna gjeld og bygg til tekniske føremål 
som transformator m.m. 

3.14.  Alle bygg skal vere best mogleg tilpassa terrenget. Møneretninga på hovudbygg skal 
liggje tilnærma parallelt med terrengkotene. 

3.15.  Oppløft/oppstogo er forbode. 
3.16.  Bygg skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 30° og lik takvinkel på alle bygg i 

same felt. Annan takvinkel kan nyttast for mindre del av bygg, overbygd terrasse, 
inngang m.m. der dette ikkje bryt med heilskapen. 

3.17.  Torv, skifer eller valdresshingel skal nyttast som taktekking på alle bygg. For 
mindre utbygg, t.d. over inngangsparti, kan ein i tillegg nytte tekke av tre. 
Synlege byggematerial skal i all hovudsak vera tre og stein. Alle veggflater, vindskier 
og omraming rundt vindauge skal ha mørke og matte farger i ”jordfarge-spekteret”. 

3.18.  Liggande panel der borda overlappar kvarandre (liggjande vestlandspanel og ukanta 
villmarkspanel) er ikkje tillate. Liggjande kledning med not og fjør er tillete. 

3.19.  Svært store vindauge er ikkje tillate. Vindauge skal i hovudsak vere firkanta og ha 
rektangulær form. 

3.20.  Utskjeringar skal ha eit enkelt preg og konsentrerast til inngangsparti og endar i 
omramming og vindskier i samsvar med lokal byggeskikk 

3.21.  Gavlen på hyttene/bygg skal vera vesentleg smalare enn langveggen. Karnapp eller 
vindauge i taket, langs takflate eller nedsenka, er ikkje tillate. 

3.22.  Eventuell støttemur mot veg / plass skal utførast som stablesteinmur og skråninga skal 
såast til med ”naturblanding”. 

3.23.  Individuelle antenner m.v. i tilknyting til bygg er berre tillate etter særskilt løyve. 
3.24.  Alle bueiningane skal knytast til offentleg vatn- og avløpsnett. 
3.25.  Ein skal ha universell utforming som prinsipp ved utforming av uteopphaldsareal og 

ved tilkomst til bygg. 

Spesielt for felt A1 og A6. 
3.26.  På felt A1 og A6 er det tillate å føre opp næringseiningar med føremål fritidsbustader 

til korttidsutleige i form av hytter i rekke. 
3.27.  Største tillate mønehøgde i område A1 og A6 er 7,3 meter over gjennomsnittleg 

planert terreng. 
3.28.  Fritidsbustader og næringseiningar i rekke skal ikkje overstige BYA = 105m2 for kvar 

bueining. Carport eller annan overbygd parkering til bueininga er inkludert i 
oppgjeven BYA. 

3.29.  Det skal vera berre ei bueining pr hytte. 

Spesielt for felt A2 og A5. 
3.30.  Det er tillate å føre opp næringsbygg med føremål fritidsbustader til korttidsutleige i 

form av leiligheitsbygg. 
3.31.  Største tillate mønehøgde i områda er 9,8 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 
3.32.  Leiligheitsbygg skal ikkje overstige: 

• For område A2: BYA = 210 m2.

• For område A5: BYA = 340m2.
3.33. Det er tillate at eitt bygg på kvart av områda kan vera opptil BYA = 460m2. 

Spesielt for felt A3 
3.34.  På felt A3 er det tillate å føre opp fritidsbustader i form av leiligheitsbygg. 



Korttidsutleige er tillate. 
3.35.  Største tillate mønehøgde i områda er 9,8 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 
3.36.  Leiligheitsbygg skal ikkje overstige BYA = 340 m2. 
3.37.  Det er tillate at eitt bygg på området kan vera opptil BYA = 460m2. 

Spesielt for felt B1 
3.38.  Det er tillate å føre opp næringsbygg med føremål fritidsbustader til korttidsutleige i 

form av leiligheitsbygg. 
3.39.  Største tillate mønehøgde i området er 9,8 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 
3.40.  Leiligheitsbygg skal ikkje overstige BYA = 210m2. 
3.41.  Det er tillate at eitt bygg på området kan vera opptil BYA = 460m2. 

Spesielt for felt B2 
3.42.  På felt B2 er det tillate å føre opp fritidsbustader i form av hytter i rekke. 
3.43.  Største tillate mønehøgde i område B2 er 7,3 meter over gjennomsnittleg planert 

terreng. 
3.44.  Fritidsbustader i rekke skal ikkje overstige BYA = 105m2 for kvar bueining. Carport 

eller annan overbygd parkering til bueininga er inkludert i oppgjeven BYA. 
3.45.  Det skal vera berre ei bueining pr hytte. 

Spesielt for felt B3 
3.46.  Det er tillate å føre opp næringsbygg med føremål fritidsbustader til korttidsutleige i 

form av leiligheitsbygg. 
3.47.  Største tillate mønehøgde i området er 9,8 meter over gjennomsnittleg planert terreng. 
3.48.  Bebyggelsen skal utformast slik at den passar inn i landskapet og med 

omkringliggjande bebyggelse. 
3.49.  Leiligheitsbygg skal ikkje overstige BYA = 210m2. 
3.50.  Det er tillate at eitt bygg på området kan vera opptil BYA = 460m2. 

§4 Offentlege trafikkområde
4.1.  Langs kommunal veg Beitestølsvegen og Veg 1er det byggeforbod i ein avstand av 15 

meter frå senterlinje veg. Byggeforbodet gjeld også mindre bygg. 
4.2.  Veg 1 er regulert til offentleg veg. Vegen skal kunne nyttast til utbyggingsføremål i 

dette planområdet, skiheis med parkering og eventuelle andre utbyggingsområde eller 
aktivitetsområde vestover. Vegen kan bli knytt til fv 51. 

4.3.  Veg 1 har regulert breidde 15 meter grunna store skjæringar / fyllingar. Regulert 
kjørebanebreidde er 6 meter. 

4.4.  Veg 2 er mogeleg kommunal gang- og sykkelveg på vestsida av kommunal veg 
Beitestølsvegen. Regulert føremål er 10 meter breitt. Dette arealet kan også innehalde 
ei enkelt utforma skiløype. 

4.5.  Det er forbod mot bygging nærare reguleringsføremålet til Veg 2 enn 4 meter. 
Byggeforbodet gjeld også mindre bygg. 

4.6.  Vegskråning skal ikkje ha større stigning enn 1:1,5 utan at denne er sikra med 
steinplastring eller støttemur. 

§6 Fareområde:
6.1.  I planområdet skal det avsetjast eitt eller fleire område til nettstasjon, 

transformatorkiosk. 
6.2.  Det er 5 meter byggeforbodssone mot fareområda og 10 meter utvida 

byggeforbodssone mot bygg med rom for varig opphald. 

§7 Spesialområde:

Frisiktssone 
7.1.  Reguleringsplanen skal syne frisiktssone på 50 x 6 meter ved T-kryss mellom Veg 1 

og Beitestølsvegen, og ved avkjørslene til Fa 1 og Fa 2. 
7.2.  Innanfor frisiktsonene skal vegetasjon haldast nede og det er ikkje tillate å føre opp 

installasjonar som hindrar fri sikt. 

Alpin skliløype / skiløype / turveg 
7.3.  Alpin sklikorridor AS1 har 10 meter føremålsbreidde. Innan denne breidda kan ein 

opparbeide ein såle/grusveg for alpin sklitrase med regulert breidde opptil 5 meter. 
AS1 skal ha jamt fall mot Størrtjednliheisen, med minimumsfall på 5%. 

7.4.  AS1 kan nyttast som alpin skliløype og skiløype på vintersesong, og som turveg og 
sykkelstig på sommarsesong. 

§8 Fellesområde:

Felles avkjørsel og parkering 
8.1.  Fa 1A er felles tilkomst til utbyggingsområda A1, A2, A5 og B1 og B2 
8.2.  Parkeringsareal på Fa 1A er felles for A2 
8.3.  Fa 1B er felles tilkomst og parkering for B1 
8.4.  Fa 2 er felles tilkomst til utbyggingsområde A3. 
8.5.  Fa 1 og Fa 2 har reguleringsføremål med 12 meter breidde og regulert 

kjørebanebreidde opptil 5 meter. 
8.6.  Vegane skal opparbeidast med maksimal stigning 1:10 på rette parti, og må tilpassast 

kryss og kurver. 
8.7.  Vegskråning skal ikkje ha større stigning enn 1:1,5 utan at denne er sikra med 

steinplastring eller støttemur. 
8.8.  Byggeforbodslinjene mot Fa1 og Fa2 gjeld også for mindre bygg. 

Felles avkjørsel i kulvert 
8.9.  Felles avkjørsel i kulvert består av to kulvertar under alpin skliløype/skiløype/turveg. 

Kulvertane er overgang mellom Fa1a og underjordisk tilkomst til parkeringskjellarar i 
felt A5. Dimensjonering for kulvert er ”SUV med skiboks” dvs 2,5 meter fri høgde, og 
med to kjørefelt er det krav om 4,5 meter breidde. 

Fellesområde grøntareal 
8.10.  Områder regulert til fellesområde grøntareal kan nyttast til leikeområde og til turstigar, 

skiløyper m.m. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogeleg grad bevarast, men kan 
bli tynna for å oppretthalde kulturlandskap og gje utsikt. Fellesområde grøntareal er 
felles for dei som eig eller leiger innanfor planområdet. Det er høve til å føre opp 
mindre bygg som til dømes grillstue og badstue i fellesområdet, så lenge dette er ope 
og tilgjengeleg for alle som bur innanfor reguleringsplanområdet. 

Felles gangareal, kjørbar gangveg 
8.11.  Felles gangareal, kjørbar gangveg Fg1 og Fg2 er gangstigar som skal vera 

tilgjengelege for utrykkingskjøretøy. 
8.12.  Fg1 og Fg2 skal ha ei minstebreidde på 2,5 meter og minimum vera dimensjonert for 

lastebil/brannbil mhp kurvatur, bæreemne og snuplassar. 
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Delegert Sak 

Saksnr. Utval 
250/18 Rådmannen v/ næring og byggesak 

3/1228 Beitostølen Fjellansdsby AS- Rammeløyve B2 og B3- Størrtjednlie. 
Dispensasjon frå gjeldande plan 
 
                     

Utskrift til: 
 
                     

Beitostølen Fjellandsby, tord@beitostolen-fjellandsby.no 
Nils Moe, nilsmoe@gamlevegen3.no 
Plan og Oppmåling Valdres AS, post@pov.no 

Vedlegg til søknaden: 
1. Søknad om rammeløyve, motteke kommunen 22.08.18
2. Opplysningar om tiltakets ytre rammer
3. Nabovarsel.
4. Erklæring om ansvarsrett.
5. Situasjonskart.
6. Planteikningar.
7. Snitteikningar.
8. Fasadeteikningar.

Bakgrunn for saka: 
Nils Moe har på vegne av Beitostølen Fjellandsby AS søkt om rammeløyve for utbygging på 
gnr.3 , bnr. 1228. 
Søknaden omfatter oppføring av 9 grendehytter i tre rekker på felt B2, 3 grendehytter type A 
og 6 grendehytter type B på felt B3. Område B2 innanfor ålanområdet er avsett til 
fritidsbebyggelse i rekke. 
Område B3 er avsett til fritidsbustader i form av leilegheitsbygg.  

Gnr.3, bnr. 1228 ligg i reguleringsplanområde B 58 for Størrtjednlie. Det er sendt inn søknad 
om rammeløyve som etter prosjekterande sitt syn i det vesentlege er i samsvar med 
reguleringsplana samt dei gjevne reguleringsføresegnene.  

Saksopplysningar: 
Søknaden omfattar: 
12 Grendehytter type A, med eit samla BYA på 1187 m2  og ei oppvarma BRA på 1068 m2 

6 Grendehytter type B, med eit samla BYA på 630 m2 og eit oppvarma BRA på 720 m2

Nils Moe erklærer ansvarsrett for SØK, PRO arkitektur for rammeløyvet. 
Plan og Oppmåling Valdres AS har erklært anvarsrett PRO for terrengutforming, 
situasjonsplan og oppmålingsteknisk arbeid. 
Kommunen har ikkje merknad til erklæringane. 

Med dei innsendte vedlegga er søknaden komplett til behandling som rammeløyvesøknad. 



Utbygging av gnr 3 bnr 72 innan reguleringsplanområdet «B58 del av Størrtjednlie, F1 er 
knytt til ei utbyggingsavtale mellom tidligare eigar av området og Øystre Slidre kommune. I 
pkt 5.4 syner ein til at om «utbyggar overdreg området til andre, står utbyggar framleis 
ansvarleg for gjennomføring av det som her er avtalefesta inntil det blir godtgjort gjennom ny 
avtale at ny utbyggar har overtake alle pliktar etter dennne avtala.» Dette er på det 
tidspunktet utbyggar  søkjer rammeløyve ikkje gjennomført. 

Kommunen sin vurdering av prosjektet. 
Rammeløyve:     
§ 21-4 i plan og bygningslova opnar for ei søknadsbehandling i byggesaker i to trinn, med eit
fyrste trinn som såkalla rammeløyve, og seinare ein meir konkret byggesøknad,
igangsettingstillatelse.

Det er ved behandling av rammeløyvesøknad at eventuelle nabomerknader skal vurderast. 
Dersom det ikkje vert føreteke vesentlege endringar/justeringar ved endeleg 
igangsettingssøknad, skal denne ikkje nabovarslast. 
Det ligg ikkje føre nabomerknad i saka. 

Kommunen har kontrollert teikningar og berekningar av BYA, BRA, krav til tal 
parkeringsplassar m.v., og funne at dei gjevne opplysningane er i samsvar med søknaden og 
i samsvar med det meste av rammekrava i reguleringsplana. 
Det er avvik i føremålet innanfor B3 der plana legg opp til leilegheitsbygg. Rådmannen finn å 
kunne dispensere for omsøkt utbygging med rekkehytter då dette gjev same type bygg som  
allereie er bygd på nabotomta gnr./bnr. 3/1051. Grunngjevinga for dispensasjonen er at det 
er same type bygningar slik at feltet framstår som ryddig og med same arkitektur. 
Utbygginga på B 3 gjev og ei god utnytting av arealet med BYA på 26,38 % av maksimalt 
30%.  
Nedre rad av utbygginga i felt B2 ligg litt utanfor byggelina. Dette er uheldig, men ein finn å 
kunne dispensere for dette. Ein vil elles måtte ta vekk eit bygg, eller lage dårleg løysing for 
utearealet mellom bygningane, og fråvike lineføringa mellom rekkene. Ein finn at fordelane 
ved dispensasjon er vesentleg større enn ulempene, og at dispensasjonen ikkje strir mot dei 
omsyn som plnen skal ivareta.  
Leilegheitene på B 3 skal vere fritidsbustadar for kortidsutleie. På område B2 er det 
fritidsbustader i rekke. Bygga skal førast opp i tiltaksklasse 2, brannklasse 2, og risikoklasse 
4, då det vil vere få personar i bygga samstundes. Det er og lagt opp til gode løysingar for 
rask og enkel rømming. Med kompenserande tiltak slik som for bygningane på gnr./bnr 
3/1051 finn ein at bygningane kan godkjennast som omsøkt kan godkjennast som omsøkt.  

Det er viktig for  denne utbygginga at gjennomføring av utbyggingsavtalen er føreseieleg for 
både utbyggar og kommune. Ein vil då  krevje at ny utbyggar skriftleg  tek på seg dei 
forpliktingane som ligg i gamal avtale, men der ein legg til grunn tilsvarande endringar i 
punkta  1. 2 og 1.3, som vart gjort i kommunestyrevedtak  knytt til 
dispensasjonshandsaminga  av utbyggingsavtale mellom Beitostølen Fjellandsby AS  og 
Øystre Slidre kommune 17/3-2017. Dette må vera på plass snarast og seinast 15.oktober 
2018. 

VEDTAK: 
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2, samt kommunalt delegasjonsreglement 
(2.37.10), dispenserer rådmannen v/ næring og byggesak frå reguleringsføresegna for B 58 
del av Størrtjednlie, F1 og godkjenner oppføring av grendehytter innanfor område B3 på gnr. 
3, bnr.1228.  

Rådmannen dispenserer og bygging over byggelina slik som vist på situasjonsplan frå POV 
as datert 10.08.18 
Grunngjevinga for dispensasjonen er heilskapen i arkitekturen innan feltet, og at ein på 
denne måten utnyttar arealet så godt som muleg med slik utbygging 
Fordelane ved ein dispensasjon er vesentleg større enn ulempene.  

Rådmannen v/leiar næring og byggesak gjev i medhald av plan- og bygningslova § 21-4, jf. 
§ 20-1, samt kommunalt delegasjonsreglement (2.37.10) rammeløyve for omsøkt utbygging
på gnr. 3, bnr. 1228 på fyljande vilkår:

 Vedtak om igangssettingsløyve vert ikkje gitt før følgjande vilkår er oppfylt: 

1. Igangsettingssøknad med tilhøyrande dokumentasjon og byggemeldingsteikningar er
innsendt og godkjent

2. Ansvarsoppgåver for utføring som visar utførande for prosjektet føreligg og er
godkjend.

3. Avfallsplan for handsaming av bygningsavfall føreligg og er godkjend.

4. Det er eit vilkår for rammeløyvet og seinare igangsettingsløyver at ny utbyggar
skriftleg  tek på seg dei forpliktingane som ligg i utbyggingavtale av 7/3-2012 for dette
området, men der ein legg til grunn tilsvarande endringar i punkta  1. 2 og 1.3, som
vart gjort i kommunestyrevedtak  17/3-2017, knytt til dispensasjonshandsaminga  av
utbyggingsavtale mellom Beitostølen Fjellandsby AS  og Øystre Slidre kommune.
Dette må vera på plass snarast og seinast 15.oktober 2018.

Kjell Håvard Tuv 
Leiar næring og byggesak 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendt utan underskrift, i samsvar med våre 
rutinar 

Vi gjer merksam på at det er høve til å klage på vedtaket, jamfør forvaltningslova. 
Klagefristen er 3 veker frå det tidspunktet meldinga om vedtak er kome fram til klagar.  
Evt. klage skal setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune, vise kva for vedtak det 
klagast over og kva for endring ein ynskjer i vedtaket. Kommunen kan gje nærare rettleiing 
om framgangsmåten ved klage. Partar har rett til å sjå dokumenta i saka, jamfør  
Forvaltningslova §§ 18 og 19 



SAMEIET STØRRTJEDNLIE 2.
Budsjett Grendhytter II.

Felleskostnader fordeles likt på hver enkelt enhet  (1/18 del på hver, kr. 750 pr.mnd)
Budsjett 

Innbet av felleskostnader 162 000
Pr. mnd/ Pr. seksjon (antall 18 seksjoner) 750

Brann skap inkl strøm måler 10 000
Brøyting, strøing etc 38 000
Klipping torvtak 20 000
Beitostølen Løypeforening 18 000
Driftsmaterialer, anskaffelser, vedlikehold 5 000
Forretningsførsel - revisor. 43 000
Forbruksmateriell, kontorkostnader mm 7 500
Prosjekt felles tiltak. 10 000
Andre driftsutgifter 10 000

Kostnader budsjett. 161 500

Kostnader som den enkelte seksjon betaler selv
Kommunale avgifter (vann/kloakk/renovasjon
Strømforbruk egen seksjon
Total forsikring inkl.Innboforsikring egen seksjon
Andel av festeavgift

VEDTEKTER FOR 
SAMEIET STØRRTJEDNLIE 2.  

 
  
 

1.  FORMÅL  
 

Sameiets navn er Sameiet Størrtjednlie 2 og består av 18 Grendehytter.  
 
De seksjonerte enheter er seksjonert som underfesteavtale fra gnr 3/1228 i Øystre Slidre 
Kommune.  
 
Sameiets formål er å administrere og sikre eiernes felles interesser, i overensstemmelse med 
gjeldende lover og vedtekter. 
 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 
23.05.97 nr. 31. 
 
2.  TOMTEFORHOLD 

 
De seksjonerte enheter ligger innenfor utarbeidet reguleringsplan med inntegnet planlagt felt 
for fremtidig bebyggelse. Feltet med de seksjonerte enheter ligger i det som er betegnet felt 
B2 og B6 iht. reguleringsplan av 22.03.2012.  
 
Utbygger har rett, om nødvendig, til å foreta utparsellering av den delen av gnr 3/1228 som 
omfatter det øvrige areal enn felt B2 og B3, og rett til å foreta reseksjonering på hele 
tomteområdet, forutsatt at det gjelder innenfor gjeldende reguleringsplan.  
 
3.  FORHOLDET MELLOM SAMEIERNE  
 
Den enkelte sameier rår som eier over sin seksjon og har en enerett til bruk av bruksenheten. 
Tomten og eventuelle deler av bebyggelse som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er å 
anse som fellesareal. Jfr dog bestemmelsene under pkt 2 over.  
 
Den enkelte seksjonseier disponerer for øvrig naturlig areal foran sin seksjon, selv om formelt 
sett er en del av fellesarealet. 
 
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles likt 
mellom sameierne. 
 
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår skade 
eller ulempe for de andre sameierne. 
 
Tiltak som vil påvirke det visuelle, som f.eks beising/fargevalg må godkjennes av sameiet. 
Generelt vedlikehold utvendig er den enkelte sameiers eget ansvar.  
 
 
 
 



4.  SAMEIERMØTE  
 

Sameiets øverste organ er sameiermøtet. Hver seksjon har 1 stemme. Sameierne kan møte ved 
fullmektig. 
 
Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år, innen utgangen av april måned. Det ordinære 
sameiermøtet skal behandle årsregnskap, styrets årsberetning, valg av styremedlemmer, samt 
forøvrig behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet. Valg av revisor og 
forretningsfører skjer i sameiermøtet. 
 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere 
som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det, og samtidig oppgir hvilke 
saker de ønsker behandlet.  
 
Innkalling til ordinært sameiermøte skal meddeles skriftlig med minst 4 ukers frist. 
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. 
Ekstraordinært sameiermøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog 
minst tre dager.  
Innkalling kan skje pr elektronisk post eller brevpost..  
 
Styret må på forhånd forelegge alle saker av betydning, herunder spørsmålet om utførsel av 
arbeider som påfører fellesskapet vesentlige utgifter. 

 
 
4.1  Deltakere 
 
Styremedlemmer, forretningsfører og revisor har rett til å være til stede i sameiermøtet og til å 
uttale seg. Styrelederen og forretningsfører har plikt til å være til stede. 
 
En sameier kan møte med fullmektig. Enhver sameier har rett til å a med seg rådgiver til 
sameiermøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale seg hvis sameiermøtet gir tillatelse ved vanlig 
flertall. 
 
4.2  Ledelse og protokoll 
 
Sameiermøtet ledes av styrets leder, med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, 
som ikke behøver å være sameier.  
Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en 
sameier, som utpekes av sameiermøtet, blant de som er til sted. Protokollen leses ikke opp ved 
møtets avslutning, men kopi tilstilles samtlige sameiere, og protokollen skal til enhver tid 
holdes tilgjengelig for sameierne hos forretningsfører.  
 
4.3  Stemmeberegning og flertallskrav 
 
I sameiermøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har en stemme.  
Når loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de 
avgitte stemmer. Når stemmene står likt, avgjøres saken ved loddtrekning.  
 

For fastsettelse av endringer av vedtektsbestemmelse kreves minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmene. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene for vedtak 
om: 

a) Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. 

b) Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter. 

c) Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører 
eller skal tilhøre sameierne i fellesskap. 

d) Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning. 
e) Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål eller 

omvendt.  
f) Samtykke til reseksjonering. 
g) Tiltak som har sammenheng med sameierens bo- eller bruksinteresser og som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar 
eller utlegg for sameiernes på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnadene.  

 
 
 

5. STYRET  
 

Styret består av 3, evnt 4, medlemmer, hvorav 1 leder og 2, evnt 3, styremedlemmer som 
velges på sameiermøtet for ett år av gangen. Av hensyn til kontinuitet, skal minst to av 
styremedlemmene velges for 2 år.  
Bare fysiske personer kan velges som styremedlemmer. Gjenvalg kan skje. 
 
Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet ved sin underskrift. 
 
Styret skal sørge for at det føres regnskap, og de skal hvert år utarbeide et budsjett for driften. 
Årsregnskapet skal hvert år sendes den enkelte sameier sammen med innkallelsen til årsmøtet 
 
 
6.  DRIFTSUTGIFTER  

 
Driftsbudsjettet skal omfatte fellesutgifter av enhver art, så som felles strøm, tekniske anlegg, 
vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører, forsikringer etc. Det avsettes midler 
til vedlikehold av fellesarealer/ytre vedlikehold. På budsjettet settes også opp et passende 
beløp til vedlikehold av eiendommen, og felles innretninger til å møte enkelte års særlige store 
vedlikeholdsutgifter. Styret utligner på sameierne alle fellesutgifter vedrørende drift av 
eiendommen, og fordelingen skjer på grunnlag av sameiebrøken. 
 
Festeavgift er ikke inkludert i fellesutgiftene, men faktureres særskilt til hver enkelt 
seksjonseier forskuddsvis pr. år.  
 
På grunnlag av et årsbudsjett fastsetter styret årlige fellesutgifter, som sameierne innbetaler 
forskuddsvis pr. kvartal til oppgitt betalingssted. De stipulerte beløp kan av sameiestyret 
endres. 
 



De andre sameierne har panterett i seksjonene for krav mot sameieren som følger av 
sameieforholdet. Pantekravet er samsvarende med folketrygdens grunnbeløp, slik denne er på 
det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 
 
 
 
7.  HUSORDEN 

 
Ordensregler fastsettes av sameiermøtet, og krever alminnelig flertall ved endring. 
 
Sameierne er forpliktet til å rette seg etter husordensreglene. Gjentatte og påtalte overtredelser 
av reglene, betraktes som vesentlig mislighold av sameierpliktene, se pkt. 7. 
 

 
8.  MISLIGHOLD  

 
Dersom sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret kreve 
seksjonen solgt i medhold av eierseksjonslovens § 26. 
 
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens 
øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse i medhold av eierseksjonslovens § 28. 
 
 
 
 
                                       ooooooooooooOoooooooooooo 

KJØPETILBUD 
Til Beitostølen Fjellandsby AS 

Email: tord@beitostolen-fjellandsby.no 

Eiendommen: Størrtjednlie, 2953 Beitostølen 

Gnr. 3 Bnr. 1228 I Øystre Slidre kommune 

 

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom, grendehytte nr: 

 

Kjøpesum:  kr                                           med bokbokstaver:                                                                 

+ omkostninger. 

Eiendommen seles etter bustadoppføringslova. 

 

Ønsket oppgjør/overtagelsesdato: 

 

Nærværende bud er bindende til og med den:   Dato:                          Kl:  

Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akspeptfrist enn til kl 12.00 første virkedag 
etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. 

Eventuelle forbehold: 

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver 
bekrefter å ha bestiktiget eiendommen og mottatt komplett salgsoppgave med nøkkelinfo 
med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. 
Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller 
skriftlig, innenfor fristen.   

Navn: Navn: 

Adresse/Postnr: Adresse/Postnr: 

Fødsels og personnr: Fødsels og personnr: 
E-post: E-post: 
Tlf: Tlf: 
Dato: Dato: 
Sign: Sign: 

 



 

 
  
Forbrukerinformasjon om budgivning 
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. 
 
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges 
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.  
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene 
anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de 
viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.  
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant 
informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.  
 
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 
 
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder 
også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler 
innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-
post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 
 
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis. 
 
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud 
som diskriminerer eller utelukker andre 
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en 
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler 
fraråde budgiver å stille slik frist. 
 
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor 
fristene i punkt 4. 
 
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 
 
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 
 
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det 
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budetfremmes gjennom fullmektig. 
 
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 
 
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om 
budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre 
budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor 
ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
Dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 
 
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste 
bud. 
 
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 
 
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som 
medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 



Velkommen til 
Beitostølen Fjellandsby AS

Tord Dieserud Rogne 
Mob: 481 10 635

Bjarne Budal  
Mob: 905 66 810

Ivar Rogne 
Mob: 908 69 902

beitostolen-fjellandsby.no




