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Fint beliggende festetomter
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OM TOMTENE

Beliggenhet
Bjønnbekkmora hyttefelt er lagt i åpen, sydøst-vendt
retning med furuskog og ligger lunt og hyggelig til med
utsikt til Støten og Sälenfjellet.
Hyttefeltet er i Østre Trysil ved rv. 25, midt mellom to av
Nordens største alpinområder på henholdsvis norsk og
svensk side.
Selv om hyttefeltet ligger for seg selv, sørger riksveier av
høy standard for at destinasjonene og alpinbakkene
på begge sider av riksgrensa kan nåes innenfor 10- 30
minutter i bil.

TOMT/OMRÅDE


Store tomter, fra 1600m2 – 2800m2



Vann og strøm



Kabel-tv



Egen veibom inn til område



Sykkelstier og skogsbilveger



Skiløyper

Adkomst
Følg RV.25 i rettning Sälen,10 km forbi Østby er det
skiltet Bjønnbekkmora til høyre.
Avstander:
Trysil sentrum
Elverum
Oslo

30 km
90 km
230 km

INFORMASJON OM OMRÅDET

AVSTANDER OG AKTIVITETER
Alpint:
Bjønnbekkmora ligger midt i smørøyet når det gjelder
alpint med korte avstander til nordens største
alpinområder.

Støten
Trysilfjellet
Fulufjellet
Sälenfjellet

13 km, 20 heiser og 30 nedfarter.
27 km, 31 heiser og 67 nedfarter.
27 km, 2 heiser og 4 nedfarter.
33 km, 87 heiser og 116 nedfarter.

Totalt er det 140 skiheiser og 217 nedfarter på en
radius på 33 km.

Langrenn
Fra Bjønnbekkmora hytteområde kan man
benytte seg av over 100 km preparerte skiløyper,
løypene går igjennom deler av nasjonalpark og
over fjell med fantastisk utsikt.

Sykkel
Sommeren 2014 blir det anlagt en sykkelsti ut fra
hytteområde som åpner for et stort
skogsbilvegnett, det vil bli oppmerkete veier/stier.
Her kan hele familien dra på sykkeltur uten og bli
forstyrret av biltrafikk.

Nasjonalpark
27 Km fra Bjønnbekkmora Hytteområde ligger
Fulufjellet Nasjonalpark. Det er et
sammenhengende skog- og fjellområde.
Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt
mellom Norge og Sverige.
Sveriges del av dette området ble nasjonalpark
i 2002.
Fulufjellet Nasjonalpark bidrar til å sikre store
økologiske, landskapsmessige
og friluftsmessige verdier som er knyttet til
området.

INFORMASJON OM OMRÅDET

Kjøpesenter/shopping
Trysil Sentrum
30 km
Långflon Köpcentrum
33 km
(nyåpner høsten 2014, 7800 m2)
Experium, Sälen
46 km

Opplevelser for alle

Experium i Sälen, Lindvallen 46 km
Experium er en unik opplevelsesverden i
Lindvallen. Her kan du bade i en av Skandinavias
heftigste badeland og surfe innendørs. Videre kan
du se på 3D-kino, bowle, spise, shoppe og nyte
gode spabehandlinger.

ANDRE AKTIVITETER

Småviltjakt
Badeplass
Snøscooter-utleie
Golfbane

1 km
3 km
8 km
27 km

INFORMASJON OM OMRÅDET

Kart over ledige tomter

Følgende tomter er til salgs:

123
125
126
127
128
129

133
134
135
136
137
138

Kart-reguleringsplan

VEDTEKTER
/ tillegg til festekontrakt

BJØNNBEKKMORA HYTTEOMRÅDE
§ 1 PARTENE OG TOMTA
Grunneier, Trysil kommune, v/Trysil Kommuneskoger KF, eier eiendommen gnr. 16, bnr. 2, Østby skog, Bjørnbekkteigen, i Trysil
kommune. Bortfester på vegne av Trysil kommune, Flermoen Utmarkslag SA, disponerer grunnen gjennom avtale med grunneier
v/Trysil Kommuneskoger KF av 7/1-2004, som gir bortfester hjemmel til å bygge ut eiendommen med fritidsbebyggelse og å sørge
for oppdeling og bortfeste av grunnen på de i avtalen fastsatte vilkår.
Trysil kommune, v/Trysil Kommuneskoger KF, 2420 Trysil, (senere kalt eieren)
fester herved bort til:_____________________, (senere kalt fester), fødselsnr.: ________________________________
Adresse: _________________________________________.
hyttetomt nr. , gnr. 16, bnr. ____, i Trysil, slik den er avmerket med pel i terrenget påført hyttenummeret.
Eiendommen skal benyttes som fritidseiendom, og fester gis rett til å oppføre fritidsbebyggelse på grunnen.
Tomta festes som den er på avtaletidspunktet, fri for pengeheftelser.

§ 2 AVGIFTER TIL EIEREN - STØRRELSE OG SIKKERHET.
1. ENGANGSBELØP, innfestingsavgift.
For festeretten skal fester betale en engangsavgift (innfestingssum) ved kontraktsinngåelse samt en årlig avgift.
Innfestingssummen utgjør kr. ________ og forfaller til betaling ved festekontraktens inngåelse. Denne avgiften dekker bortfesters
grunnlagsinvesteringer, bl.a. omkostninger til planlegging og opparbeidelse av veger, p-plasser, vann, strøm, kabel-TV og
infrastruktur for øvrig samt renovasjonsordninger og fellestiltak for øvrig (herunder og skiløyper).
2. ÅRLIGE AVGIFTER.
De årlige avgiftene pr. 2014 fordeler seg slik:
a)
b)
c)
d)

Festeavgift
Vedlikeholdsavgift (administrasjon, snørydding, vedlikehold av veg m.v.)
Vann- og renovasjonsavgift (inkl. m.v.a.)
Årsavgift for TV-anlegg (inkl. m.v.a.)

kr.
kr.
kr.
kr.

5 800,5 200,1.580,2 250,-

Årsavgiftene betales forskuddsvis og forfaller til betaling 15/3 hvert år.
Bortfester har etter eget valg rett til å regulere den årlige festeavgiften (post 1) pr. dato 1/1 hvert år i h.t. 100 % av endringen i
Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks eller i h.t. endringen i tomteverdien med aktuell forretningsmessig forrentning på
reguleringstidspunktet. Ved endring i h.t. konsumprisindeksen legges indekstallet som offentliggjøres 10/12 hvert år til grunn.
Første reguleringsmulighet er 01/01-2015.
De øvrige årlige avgiftene reguleres slik at bortfester til enhver tid får dekket inn sine kostnader samt en rimelig, forretningsmessig
fortjeneste på tjenestene.
Bortfester har panterett i festet og bygninger på tomta for 3 års forfalte avgifter (festeavgift, vann-, veg- og TV-avgift m.m.).

§ 3 FESTETIDEN.
Festeforholdet tar til
/
med minst 1 års varsel.

-201x og løper inntil det sies opp av fester. Oppsigelse av festeforholdet må skje skriftlig til bortfester

§ 4 OVERDRAGELSE.
Framfeste er ikke tillatt. Fester har ikke rett til å overdra festeretten til andre uten bortfesters skriftlige forhåndssamtykke Samtykke
kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved overdragelse belastes fester kr. 750,- i transportgebyr. Transportgebyret oppreguleres årlig i
h.t. 100 % av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.

Ved salg eller annen overføring av festeretten og påstående bygninger m.v. (herunder ved tvangssalg), har bortfester forkjøpsrett. Lov
om løysingsrettar av 9. desember 1994 nr. 64 regulerer forholdet.

§ 5 BRUK AV TOMTA.
Festeren plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet og å ta hensyn til øvrige festere og interesser for øvrig i området i
utnyttelse av eiendommen. Tomta må ikke benyttes slik at det oppstår skade eller ulempe for andre eiendommer/interesser eller fare
for slik skade eller ulempe.
Utenom hytteområdet drives økonomisk optimalt skogbruk, og fester plikter å ta tilbørlig hensyn til dette. Festeretten innebærer for
øvrig ingen begrensning i eksisterende beiteretter i området, og fester plikter å ta tilbørlig hensyn til beitende bufe, herunder sørge for/
påse at dyrene ikke fores og/eller forstyrres og at hunder og andre husdyr holdes i bånd. Eieren er ikke ansvarlig for skade forvoldt av
beitedyr. Festeren er forpliktet til å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover og lokale bestemmelser angående hundehold.
Festeretten gir ingen rett for fester til å hogge trær (herunder til ved) på eiendommen, hytteområdet for øvrig eller annen eiendom
tilhørende grunneier. Festeforholdet gir heller ikke rett til jakt eller fiske.
Bruk av snøscooter og annet motorisert, terrenggående kjøretøy er forbudt i hytteområdet og på omkringliggende grunn.

§ 6 BEBYGGELSE.
Festetomta skal benyttes som fritidsbolig. Annen bruk er ikke tillatt. Maksimalt tillatt bebygd areal pr. tomt er 140 m² BRA. Tomten
kan bebygges med inntil to boenheter. Bebygd areal for den minste boenheten kan ikke overstige 40 m². Maksimal mønehøyde på
høyeste punkt er 5 m på hovedboenhet og 4 m på eventuell tilleggsboenhet. Takvinkelen skal være mellom 22 og 34 grader. Den skal
være identisk på alle bygg på tomta. Det skal ikke bygges nærmere enn 4 meter fra tomtegrensen.

Bebyggelsen i hytteområdet skal oppføres i tre og være mest mulig ensartet, slik at den samlet framstår som godt sammensatt. Fargen
på hyttene skal være tilnærmet lik naturens egne fargevalører. Takene skal tekkes med torv, skifer, tre eller annet naturlig materiale
med mørk, ikke lysreflekterende flate.

I tillegg til bebygget areal tillates inntil 30 m² oppbygget, men ikke overbygget/overdekket terasse/uteplass. Utover dette aksepteres
ikke frittstående bebyggelse eller innretninger av noen art på festetomta, hverken til beboelse eller annet formål. Tomta skal for øvrig
bevares som naturtomt, uten rett for fester til å planere ut, opparbeide gressplen eller utføre andre inngrep av noen art på eiendommen.
Det er ikke tillatt å sette opp gjerder eller stengsler for øvrig i hytteområdet.

Fester har heller ikke adgang til å føre opp flaggstenger, utvendige fjernsynsantenner (herunder parabolantenner) eller lignende
utvendige innretninger/installasjoner av noen art på hytteområdet.

Hyttetegning med materialvalg og fargevalg samt situasjonsplan over tomta med inntegnet p-plass m.v. skal før bygging settes i verk
forelegges og skriftlig godkjennes av bortfester.
Fester plikter å påse at byggearbeider skjer på forsvarlig måte samt at eiendommen ikke benyttes slik at det oppstår skade eller ulempe
(herunder uvanlig anleggsulempe) eller fare for skade eller ulempe for omliggende eiendommer, herunder grunneiers tilgrensende
eiendom.
Festeren plikter å bebygge eiendommen innen 2 år fra festekontraktens inngåelse. Dersom ferdigstillelse blir vesentlig forsinket, anses
dette som vesentlig mislighold av festeavtalen som gir bortfester hevingsrett.

Dersom festeretten bortfaller etter første ledd i foregående avsnitt, skal festeretten heftelsesfritt tilbakeføres bortfester. Innbetalt årlig
festeavgift refunderes ikke. Innfestingsavgiften tilbakebetales fester med fradrag ag 5 % til dekning av bortfesters
administrasjonsgebyr.

§ 7 VEGER OG PARKERING.
Bortfesteren opparbeider, driver, rydder snø og vedlikeholder felles adkomstveger med snuplasser. Bortfester opparbeider også pplasser på fellesområdene langs det felles vegnettet til benyttelse for festerne. P-plassene vedlikeholdes og ryddes av festerne selv.
Festeren er selv ansvarlig for å anlegge eventuell parkeringsplass på festetomta samt eventuell tilførselsveg fra felles vegnett og inn
på festetomta samt sørge for vedlikehold/snøbrøyting av dette.
Parkering er kun tillatt på oppmerkede og opparbeidede p-plasser. Festeren plikter for øvrig å rette seg etter de anvisninger for
trafikk bortfester/bortfesters representanter til enhver tid måtte fastsette. Det er ikke tillatt å plassere campingvogner med tanke på
beboelse i hytteområdet, hverken på felles vegnett eller inne på den enkelte festetomt, uansett lengde på oppholdet. Virksomhet på
vegene og/eller fellesarealene for øvrig er heller ikke tillatt.

Dersom det skulle komme lovendringer eller forskriftsendringer som nødvendiggjør eller utviklingen for øvrig medfører behov for
endringer m.h.t. de forhold som omfattes av ovenstående punkter i § 7 og dette gjør bortfesters plikter etter disse bestemmelsene
urimelig tyngende, kan bortfester kreve avtalen revidert.

§ 8 VANN, AVLØP, RENOVASJON, STRØM, TV, M.V.
Bortfester en ansvarlig for opparbeidelse, drift og vedlikehold av felles nett for vann, elektrisitet og kabel-TV i hytteområdet. Hver
av festetomtene skal gis et tilkoblingspunkt til nettene i umiddelbar nærhet av sin tomtegrense. Bortfesters ansvar omfatter
ledningsnettene fram til og med tilkoblingspunktene.
Hytte(r) på festetomta skal tilknyttes fordelingsnettet for vann fra tilkoblingspunktene. Tilknytningen skal skje i h.t. avtale med
bortfester. Fester plikter tilsvarende i samråd med bortfester å koble seg til felles anlegg for elektrisitet og kabel-TV/antenneanlegg
fra anviste tilkoblingspunkter.
Fester bærer selv samtlige kostnader forbundet med tilkobling til anleggene, herunder framføring fra eiendommens
tilknytningspunkt i fellesanleggene og fram til bebyggelsen. Fester er dessuten selv ansvarlig for drift og vedlikehold fra
tilkoblingspunktene og inn på festetomta.
Fester må selv sørge for å bringe sitt avfall til avfallscontainer.
Fester plikter for øvrig å rette seg etter de til enhver tid gjeldende ordensregler/vedtekter for området.

§ 9 SKATTER OG AVGIFTER.
Festeren betaler de avgifter og skatter som måtte bli lagt på tomta og dens bebyggelse.

§ 10 MISLIGHOLDELSE / OPPHØR AV FESTEFORHOLDET.
Betales ikke festeavgift, vegavgift og renovasjonsavgift m.v. (i tilfelle denne blir å oppkreve av eieren) i rett tid, er eieren for sitt
krav berettiget til, uten søksmål å sette festet og de bygninger som festeren har oppført til tvangsauksjon. Dersom festeren ellers
vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakt, kan eieren heve festekontrakten og overta bebyggelsen etter takst, på
grunnlag av den verdi bebyggelsen har når det blir stående på tomta.
Ved festeforholdets opphør (festers oppsigelse eller heving) skal festeren stille tomta til bortfesters rådighet, gjennomføre
nødvendige tiltak for å sikre mot skade eller ulempe og sørge for at tomta er ryddet for løsøre tilhørende fester. Løsøre som ikke er
fjernet innen rimelig tid etter at fester har fått skriftlig oppfordring til det, tilfaller bortfester vederlagsfritt. Eventuelle kostnader
som måtte påløpe ved fjerning av sike eiendeler belastes fester.
Dersom festeforholdet opphører før fester har oppført fritidshus på eiendommen, skal festetomta tilbakeføres bortfester i h.t.
§6, 7. avsnitt.
Dersom tomta er (helt eller delvis) bebygd når festeforholdet opphører kommer tomtefestelovens regler om bortaking og eventuelt
overtakelse av påstående bygg (§§ 39-41) i slike tilfelle til anvendelse.
Fester vedtar fravikelse uten forutgående søksmål ved festeforholdets utløp og ved heving av festekontrakten, jfr.
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav (b) og (e). Det samme gjelder dersom fester før fritidsbolig er oppført unnlater å
betale festeavgift, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav (a), jfr. § 4-18.
Kostnader som måtte påløpe ved tvangsfravikelse belastes fester.

Kostnader som måtte påløpe ved tvangsfravikelse belastes fester.

§ 11 OMKOSTNINGER.
Festeavtalen skal tinglyses på festetomta. Omkostningene ved tinglysing bæres av festeren. Det samme gjelder alle øvrige utgifter
forbundet med deling og oppmåling av eiendommen.

§ 12 TVIST.
Uenighet mellom partene om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Dersom forhandlingene ikke fører fram, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Sør-Østerdal tingrett som verneting.

§ 13 SPESIELLE BESTEMMELSER.
Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Trysil, den

/

- 2014.

…………………………………
Flermoen Utmarkslag SA

…………………………………
Trysil kommune
v/Trysil Kommuneskoger KF

……………………………..
For fester i hht fullmakt

Notater

