
Hyttetomter med flott 
beliggenhet - ski inn/ut!

Bjorlia / 2669 

Bjorli

Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling
Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i 
antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp av 
bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. 
Vi får frem det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. 
Vi megler frem dine verdier.
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Din nye fritidsbolig?
Velkommen til visning i Bjorlia

Flott tomteområde med ski in/ski out!

Nytt tomtefelt for fritidsboliger. Tomtene har en flott sydvendt 
beliggenhet med fin utsikt og gode solforhold. Tomtene ligger ca. 900 
meter fra Bjorli Skisenter med 6 heiser og 11 nedfarter. Tomtene ligger 
sentralt til alt Bjorli har å by på av fasiliteter som Bjorli skisenter, 
langrennsløyper, turområder, jakt og fiske muligheter, Vetlegrenda osv. 

Velkommen til Bjorlia Nord Vest.

Hilsen
Harald Osdal

Harald Osdal

Eiendomsmegler/Partner

Mobil 93 41 93 44
Email hao@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Ålesund
Moavegen 11
6018 Ålesund

Nøkkelinformasjon

Totalt inkl. 
omkostninger:

625 000

Selger: Thøring & Aaheim AS 
/ Håvard Ingvaldsen

Eiendomstype: Hyttetomt
Eierform: Selveier
Tomteareal: 783 m²
Gnr./bnr.: 2/1046
Tomtetype: Eiet tomt
Tomteareal: 783 m²
Oppdragsnr.: 77179000

Prisantydning: 625 000 + omk.
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BELIGGENHET
Sydvendt beliggenhet med gode 
solforhold. ca. 900 meter fra 
skiheisen.

Bebyggelse
Området vil bli bebygget med
frittliggende hytter.

Adkomst

Fra YX Bjorli følger man Bjorliveien 
til avkjøring mot Vetlegrenda. 
Passer Vetlegrenda og følg veien 

videre til ett t-kryss, følg så skilting 
mot Bjorlia. Følg veien til skilting av 
Prosjekt "Bjorlia Nord Vest" på 
venstre hånd.

BESKRIVELSE AV 
EIENDOMMEN

Tomtetype
Eiet tomt

Tomteareal
Variabelt. Se prisliste.

Vei/vann/avløp
Offentlig vann og avløp. Privat vei. 
Kopi av tinglyste avtaler vil bli 
utlevert ved henvedelse til megler. 
TIlknytningsavgift til Lesja 
kommune tilkommer. 
Tilknytningsavgift kan variere ut i fra 
antall bygg på tomten. Konferer 
megler. Tilknytningsavgift: Se 
vedlegg i salgsoppgaven fra Lesja 
kommune vedrørende 
tilknytningsagift 2019.
 

Bjorlia
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Utdrag fra vedlagte 
reguleringsbestemmelser: 

a. Hver hyttetomt kan bebygges
med ett tillatt bebygd areal, T-BYA,
på inntil 200 m2 eller max 20 % av
tomtestørrelsen. Det skal
opparbeides 1 biloppstillingsplass
på hver tomt med plass til minst 2
biler.

b. Bebyggelsen kan oppføres med
inntil 4 bygninger. Hovedhuset kan
ha en maximal TBYA på 150 m2.
Bebyggelsen plasseres i tunform og
så nært hverandre (maks. 8 meter)
slik at disse ikke kan danne egne
enheter og fradeles.
Maksimumsareal på øvrig
bebyggelse er 50 m2. Seksjonering
av eiendommens bebyggelse er

heller ikke tillatt.

c. For tomtene 132, 142, 152,166,
168, 177, 179, 183, 186, 187, 189,
190 og 191, gjelder følgende
særbestemmelser: Max till T-BYA er
150 m2. Max tillatt T-BYA på
hovedhuset er 115 m2. Max antall 
hus pr. tomt er 2 stk.

d. Terrenginngrep på tomta skal
begrenses. Max tillatt fyllingshøyde
er 1,5 m. Terassering kan
godkjennes. Trær og vegetasjon
utenom byggeområdene skal
bevares.

e. Det tillates å sette opp gjerde der
det er nødvendig for å sikre mot
bratt eller farlig skrent. Slikt gjerde
skal godkjennes av det faste

utvalget for plansaker.

f. Hytta skal plasseres innenfor de
på planen viste byggeområder med
byggegrenser. Illustrasjonsplanen
som følger reguleringsplanen viser
anbefalt omriss for plassering av
hytta. Denne skal være sterkt
veiledende og danne grunnlag for
behandling av byggemeldingen.

g. I bakkant av hver hytte skal det
være ett flatt parti på minimum 4 m
fra husvegg til skrånings/
skjæringsfot slik at det er lett
tilgjengelig for brøyteutstyr.

h. Hyttene kan oppføres i inntil en
etasje. Det tillates ”oppstuggu”.
Mønehøyde skal ikke overstige 6,5
meter regnet fra gjennomsnittelig



5Bjorlia

ferdig planert terreng. Møneretning
på hovedhytta skal følge
terrengkote. Takvinkelen skal være
mellom 22 og 30 grader.
Bebyggelsen skal mest mulig
underordne seg naturpreget i
området med en enkel og god
utforming, materialbruk og
fargevirkning. Grunnmurer skal ikke
på noe punkt ha større høyde over
terreng enn 0,9 meter. Dette gjelder
også pilarer til terrasser. All
bebyggelse skal ha saltak, og
taktekkingen skal utføres i et
ikkereflekterende materiale. Tilbygg
og uthus skal tilpasses hovedhuset
mht. materialvalg, form og farge.
Det skal fortrinnsvis
benyttes materialer og mørke farger
som har samhørighet med
omgivelsene (naturstein, treverk,

skifer og torv).

i. Med byggemeldingen skal det
følge situasjonsplan som bl. annet
viser plassering og høyde på hytte
og uthus, samt høyde på grunnmur.
Event. gjerde, forstøtningsmur og
lignende skal fremgå av
situasjonsplan. Det skal i tillegg
utarbeides tverrprofil på tomta som
viser skjærings- og fyllingshøyder.

Skiløype
a. Det er regulert områder for
skiløyper både i ytterkant av
reguleringsområdet og gjennom
reguleringsområdet. Løypene skal
fungere som sklilyper ned til
skianlegget på Bjorli. Løypene
reguleres med varierende bredder
fra 5 til 15 meter og skal

opparbeides og planeres på en
skånsom måte og slik at de lett kan
revegiteres med gessdekke. 
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Formuesverdi
Tomten er ikke fradelt, ligningsverdi 
er derfor ikke satt.

Faste løpende kostnader
Antatt løpende kostnader beløper
seg til anslagsvis kr 3.000,- for
denne tomten pr. år. Dette gjelder
årlig kostnader for kontigent i
hytteforeningen.
Det er fra 2021 vedtatt 
eiendomsskatt for Lersja kommune. 
Takstene er ikke satt per i dag. 

Konsesjon
Eiendommen er ikke
konsesjonspliktig, men det er
boplikt i Lesja kommune. For at
eiendommen skal kunne
overskjøtes må kjøper signere på
egenerklæring om konsesjonsfrihet
om at boplikten ikke
gjelder for denne eiendommen.

OFFENTLIGE FORHOLD
Eiendommens betegnelse
Gnr. 2 Bnr 1046 og Gnr. 2 Bnr. 1042 
og Gnr 2 Bnr 1050 i Lesja 
kommune. Tomtene tildeles egne 
bruksnummer etter hvert som de 
blir fradelt.

Offentlige/ kommunale avgifter

Det er ikke kommunale avgifter på
en ubebygd tomt i Lesja kommune.
Ved bebygd tomt er det variable
kommunale avgifter. Se vedlegg i
salgsoppgaven hvor det også går
frem størrelse på tilknytningsavgift i
Lesja kommune. Det er varslet at 
det vil bli innført eiendomsskatt i 
Lesja kommune i 2021.

Heftelser/rettigheter/forpliktelser
Det foreligger ingen tinglyste 
servitutter. Det er legalpant for 
kommunale avgifter. Det vil bli 
tinglyst pliktig medlemsskap i 
velforeningen. 

Det vil på skjøtet bli tinglyst: Tomten 
kan kun bebygges med hytte fra 
Thøring hyttefabrikk.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen er regulert til 
fritidsformål. Se salgsoppgave for 
vedlagte reguleringsbestemmelser.

PRISANTYDNING INKL. 
OMKOSTNINGER
Fra kr. 625 000,- til kr. 1.500.000,- +
omk. 
Se vedlagt oversikt over priser pr
tomter. Herunder går det også frem
tinglysingskostnader for kjøpet.

Oppgjør
Med mindre annet er avtalt 
forutsettes det at kjøpesum 
inkludert omkostninger er innbetalt 
og disponibelt på meglerforetakets 
klientkonto innen overtakelse.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt signeres etter at 
bindende avtale er ingått.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Lov om hvitvasking
Meglerforetaket er underlagt lov av 
6. mars 2009 om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering 

(hvitvaskingsloven) med tilhørende 
forskrifter. Det følger av 
hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å 
foreta kundekontroll av begge 
partene i handelen. Dette innebærer 
at både selger og kjøper forplikter 
seg til å fremlegge gyldig 
legitimasjon slik at identitet kan 
bekreftes før handelen 
gjennomføres. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan 
gjennomføres er meglerforetaket 
pålagt å avstå fra gjennomføring av 
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig 
for eventuelle kostnader og ansvar 
dette kan medføre uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar 
overfor meglerforetaket.

Eierskifteforsikring
Selger har ikke tegnet
eierskifteforsikring på boligen.
Selger har likevel utarbeidet en
egenerklæring som kjøper bør gjøre
seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at
kjøper har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring. Dette er en
rettshjelpsforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk
hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved
boligen de neste fem årene. Les om
denne på www.help.no og ta
kontakt med oss for ytterligere
informasjon

Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling 
samarbeider med sparebankene i 
Eika Gruppen AS og konsernets 
produktselskapet om formidling av 
finansielle tjenester. Ta gjerne 
kontakt med oppdragsansvarlig for 

Godt å vite... 
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et uforpliktende tilbud vedrørende 
finansiering. Meglerforretningene 
kan motta provisjn ved formidling 
av slike tjenester.

Budgivning utenfor 
forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal. Det anbefales at hver
budgivers første bud har en
tilfredsstillende akseptfrist som
muliggjør en forsvarlig avvikling av
budrunden. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragsansvarlig
en plikt til å oppfordre
oppdragsgiver til ikke å ta imot bud
direkte fra budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Budgivning i forbrukerforhold
Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal.
Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
3. ledd forbyr oppdragstaker i
forbrukerforhold å videreformidle
Bjorlia
7
bud til selger med kortere
akseptfrist enn til kl 12.00 første
virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdag regnes ikke som
virkedag. Vi fraråder derfor å inngi
slike bud da de ikke vil bli
videreformidlet til selger. For øvrig
henvises til forbrukerinformasjon i
vedlagt budskjema. Ifølge
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3
første ledd har oppdragstaker en
plikt til å oppfordre oppdragsgiver
til ikke å ta imot bud direkte fra
budgiver, men henvise til
oppdragstaker.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering at
meglerforetaket er forpliktet til å
foreta kundekontroll av begge
parter i handelen. For
oppdragsgiver skjer dette i

forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på
tidspunkt for kontraktsinngåelse.
Dersom slik kundekontroll ikke kan
gjennomføres, er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig
for eventuelle kostnader og ansvar
dette kan medføre, uten at det kan
anføres et kontraktsrettslig ansvar
overfor meglerforetaket.
Solgt "som den er"
Eiendommen selges "som den er",
jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Alle interessenter oppfordres til å
sette seg godt inn i opplysninger
som fremgår av salgsoppgave,
egenerklæring fra selger, takst og
andre vedlegg, da dette danner
grunnlaget for avtalen som inngås
med selger. Videre oppfordres det til
å undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med fagkyndig.
Eiendommen kan ha mangel i
følgende tilfeller:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
eiendommen som selger kjente 
eller
måtte kjenne til, og som kjøper
hadde grunn til å regne med å få, jf.
avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om eiendommen, jf.
avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder
dersom eiendommen ikke er i
samsvar med opplysninger som er
gitt i annonse, salgsprospekt eller
ved annen markedsføring på vegne
av selger. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på
avtalen, og ikke på en tydelig måte
er rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers,
jf. avhl § 3-9.

Vederlag og rett til dekning av 
utlegg
Det er avtalt fast provisjon til megler 
kr. 44.000 pr tomt. I tillegg er det 
avtalt at oppdragsgiver skal dekke 
tilretteleggingsgebyr på kr 100.000,-
. Alle beløp er inkl.mva.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet 
15.02.2021 og utformet iht. lov om 
eiendomsmegling av 29.06.2007.

Opplysningene i salgsoppgaven er 
godkjent av selger.

Informasjon om meglerforetaket
Nordvest Eiendomsmegling AS
Moavegen 11, 6018 Ålesund
Organisasjonsnummer: 918152822
 
Harald Osdal
Eiendomsmegler/Partner
Tlf: 93 41 93 44
E-post: hao@aktiv.no



Nabolagsprofil
Tilhørighet
Kommune Lesja
Grunnkrets Bjorli

Steder i nærheten
Bjorli 3.2 km
Lesjaskog 12.3 km
Verma 15.9 km
Lesjaverk 23.3 km

Skoler og barnehager
Lesjaskog skule (1-10 kl.) 14.2 km

Lesjaskog barnehage (0-5 år) 12.6 km

Transport
Molde Lufthavn, Årø 106.7 km

Bjorli stasjon 3.5 km

Bjorli 3.2 km

Sport
Bjorli Golfbane 7.3 km
Lesjaskog stadion 14.3 km

Varer/tjenester
Bunnpris Bjorli 3.2 km
Bunnpris Lesjaskog 12.1 km

Bunnpris Bjorli 3.3 km
Bunnpris Lesjaskog 12.1 km

Mix Aaheim Camping & Kiosk 16 km

YX Bjorli 3.2 km

BoligmasseDemografi

33% er gift
31% er barnefamilier
32% har høyskoleutdanning
33% har inntekt over 300.000
59% eier sin egen bolig
13% eier hytte
51% har bolig på over 120 kvm
18% av boligene er nyere enn 20 år
99% bor i enebolig

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand
(*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Aktiv Ålesund kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright ©
Eiendomsprofil AS 2019
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Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer
oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Aktiv Ålesund kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene. Tjenesten er levert
av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2019
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UTBYGGINGSAVTALE
mellom

LESJA KOMMUNE— org nr 964 949 204
og

Bjorli Eiendom AS org nr 982 326 559
knyttet til

Bjorlia Nord-Vest Hyttefelt
Gnr 2 bnr 1042/ Gnr 2 bnr 1046 og Gnr 2 bnr 1150

PROSJEKT NR 70XX - FOND 2.5570.0XX

Mellom Bjorli Eiendom AS, heretter kalt utbygger, og Lesja kommune, er det inngått
følgende avtale:

GENERELT

	

1.1. Parter
Lesja kommune, org nr. 964 949 204, PROSJEKT NR 7006 - FOND 2.5570.0xx
Bjorli Eiendom AS, org nr. 982 326 559 —Bjorlia Nord-Vest Hyttefelt

	

1.2. Formål

1.2.1. Avtalen gjelder teknisk og grønn infrastruktur med formål å regulere partenes
rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved utbyggingen av området som
omfattet av reguleringsplan Bjorlia Nord-vest Hyttefelt.

1.2.2. Avtalen kan inneholde elementer som går utover plangrensene i nevnte
reguleringsplan. F. eks vil et sammenhengende sti- og løypenett være nødvendig
for utbygging innenfor et større geogafisk område.

1.2.3. Forholdet til andre relevante parter (f eks Statens Vegvesen, Eidefoss,
grunneierlag) er regulert i egne avtaler.

1.3. Utbyggingsområde/Geografisk avgrensning
Avtalen omfatter området avgrenset av reguleringsplanen Bjorlia Nord-vest
Hyttefelt. Dette planforslaget ligger innenfor kommunedelplanen for Bjorli i
Lesja kommune. Området utgjør utbyggingsområde H2 i kommunedelplanen. I
kommunedelplanen er området lagt ut til utbyggingsformål for fritidsboliger,
skiløyper og tilhørende vegarealer.
Planen ligger i direkte tilknytning til reguleringsplanene "Bjorlia Hyttefelt
Nord" og "Bjorlia Hyttefelt Nord-Øst" som begge ligger sør for denne plan.

	

1.4. Forholdet reguleringssituasjon/utbyggingsavtale

1.4.1. Avtalen gjelder krav og forutsetninger som Lesja kommune stiller som vilkår
for å godkjenne reguleringsplan Bjorlia Nord-vest Hyttefelt.

UTBYGGERS ANSVAR
2.1. Omfanget av utbyggingen

33
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2.1.1. Utbygger er ansvarlig for å bygge ut etter reguleringsplan Bjorlia Nord-vest
Hyttefelt, vestre del. Utbygger forplikter seg til å utbygge og ferdigstille området
for hyttebygging med tilhørende infrastruktur slik denne avtalen fastsetter.

2.1.2. Utbygging skal skje i tråd med gjeldene plan- og bygingslov..

2.2. Grunnerverv

2.2.1. Utbygger er ansvarlig for å sikre seg grunnerverv til hele planområdet eller på
annen måte sikre seg rettigheter til å gjennomføre de tiltak som kreves i henhold
til reguleringsplanen og denne utbyggingsavtalen.

	

2.3. Valg av entreprenør

2.3.1. Utbygger kan fritt velge entreprenør til å utføre det arbeid som skal gjøres i
henhold til plan. Entreprenøren skal ha sentral eller lokal godkjenning for det
aktuelle arbeidet. Godkjenningen kontrolleres gjennom søknad om tiltak, jfr
punkt 2.1.2.

	

2.4. Framdrift

2.4.1. Oppstart tekniske anlegg i 2013.
2.4.2. Første hytter oppsatt 2014.

	

2.5. Rekkefølgebestemmelser.

2.5.1. Teknisk infrastruktur skal senest etableres samtidig med bygging av hytter.
2.5.2. Tomtekjøper plikter å innbetale et engangsbeløp på kr 37 000 til investeringer i

grønn infrastruktur/fellestiltak, se pkt 4 og 4.1.2

	

2.6. Offentlige trafikkområder

2.6.1. Privat veg i reguleringsområdet skal reguleres som felles adkomstveg (pb1 § 25
nr 7). Vegene skal opparbeides etter gjeldende normer, dvs, som adkomstveg A2
iht. Statens vegvesens håndbok 071 - Veg og gateutforming. Se avsnitt 2 i
planbestemmelsene. Skulder/grøft 1,25 m på hver side. Vegen skal ha som
minimum 15 cm komprimert toppdekke av høyverdig grus med kornfordeling 0-
19 mm. Vegen skal ha nødvendige stikkrenner og inngå som en del av VA-
planen for overvann. Alle veier skal ha maks stigning på 1:10.

2.7. All prosjektering og utførelse av VA-anlegg skal skje i tråd med Lesja kommunes
VA-norm som er å finne på www.va-norm.no.

2.7.1. Alt anlegg knyttet til drikkevann skal tilfredsstille kravene i
drikkevannsforskriften, §§ 5 og 12.
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2.7.2. Hovedledning for vann og avløp skal være som vist på vedlagt skisse datert
07.02.2012. Hovednettet for vann skal ha minste innvendig dimensjon på 100
mm. Hovednettet for spillvann skal ha minste innvendig dimensjon på 150 mm.

2.7.3. I tillegg til kommunal VA-norm krever Lesja kommune at alle ledninger,
kummer, vinkelendringer på ledningstrase måles inn å koordinatfestes. Dette skal
overleveres kommunen på SOSI-format sammen med et VA-kart, korrekt ved
ferdigstillelse, også i digital form.

2.7.4. Bruk av "Justeringsmodellensmodellen for utbygging av vann og avløp, vil
dette bli utarbeidet i egne avtale og med egne retningslinjer.

	

2.8. Turvei, skiløyper, skiløypetraseer, lekearealer og annen grønn infrastruktur

2.8.1. Utbygger har ansvar for å gjennomføre opparbeiding av interne sti- og
skiløypetraseer innenfor planområdet, jfr. planbestemmelsene pkt 3.1, jfr. pkt
4.2.

2.8.2. Utbygger plikter å ta inn følgende formulering i kjøpekontrakten med den
enkelte kjøper og tinglyse denne avtalen på den enkelte eiendom:
"Kjøper av tomtaplikter å betale et årlig belop til vedlikehold av skiloyper,
skiloypetraseer, turstier ogfelles friområder. Belopet er kr 500pr og kreves inn
av hytteforeningen årlig.

	

2.9. Velforening

2.9.1. Utbygger plikter å legge til rette for at tomtekjøperne etablerer ny eller blir
med i bestående velforening. Utbygger skal lage forslag til vedtekter og kalle inn
de berørte partene til fellesmøte for å stifte foreningen. Dette skal skje seinest når
10 hytter er oppført. Lesja kommune skal inviteres til oppstartsmøtet.
Hytteforeningen skal kreve inn årlig beløp til vedlikehold av skiløyper, jfr punkt
2.8.2, og gi beløpet i årlig gave til selskapet nevnt i punkt 3.5.1.

2.9.2. I kjøpekontrakten med den enkelte kjøper plikter utbygger å ta inn følgende
formulering og tinglyse denne avtalen på den enkelte eiendom:
"Eier av tomtaplikter å være medlem i en hyttevelforening i området."

3. KOMMUNENS ANSVAR
3.1. Grunnerverv

3.1.1. Lesja kommune er ansvarlig for å sikre seg rettigheter til å gjennomføre de
tiltak som kreves i henhold til reguleringsplanen og denne utbyggingsavtalen,
som kommunale anlegg.

	

3.2. Sosial infrastruktur

3.2.1. Lesja kommune plikter å stille nødvendig sosial infrastruktur, f.eks.
helsetjenester, til rådighet.
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3.3. Vann og avløp

3.3.1. Lesja kommune krever avgift for tilknytning etter gjeldende vedtekter.

3.3.2. Hovednettet for vann skal ha minste innvendig dimensjon på 100 mm.

3.3.3. Hovednettet for spillvann skal ha minste innvendig dimensjon på 150 mm

3.3.4. Alt anlegg knyttet til drikkevann skal tilfredsstille kravene i
drikkevannsforskriften, §§ 5 og 12.

3.3.5. Pkt 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 vil bli overført egen avtale ved bruk av
"Justeringsmodellensmodellen".

	

3.4. Turvei, skiløyper, skiløypetraseer, lekearealer og annen grønn infrastruktur.

3.4.1. Lesja kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av sti-,
langrennsløypenettet og traseene for ski-inn/ski-ut. For tiden er dette regulert i en
oppdragsavtale mellom Lesja kommune og Bjorli —Lesja Løypelag SA.

	

3.5. Velforening
3.5.1. Lesja kommune forplikter seg til å delta på oppstartsmøtet i velforeningen, se

2.9. Kommunen bør møte på senere årsmøter.

	

3.6. Veier
3.6.1. Hovedatkomst til området reguleres gjennom avtale godkjent av Lesja

kommune i sak 35/09 i kommunestyret.

4. ØKONOMISKE BETINGELSER
4.1.1. Ved bygging av fritidsboliger skal det betales et beløp til investeringer i

fellestiltak. Midlene brukes til å finansiere investeringer i ikke-kommersielle
tiltak. Som eksempel på dette nevnes tilrettelegging for løyper, turstier,
opparbeidelse og vedlikehold av friområder. Omlegging av stier og løyper
direkte forårsaket av utbyggingen og interne løyper i utbyggingsområdet, skal
normalt ikke finansieres av disse midlene.

25 % øremerkes sommeraktiviteter (turløyper, sykkel, etc)
50 % øremerkes vinteraktiviteter i og i nærheten av utbyggingsområdet
25% Bidrag til tidligere tiltak, skianlegg, etc, .

4.1.2. Til finansiering av slike fellestiltak som nevnt i 3.2 og 4.1, skal det innbetales
et fast beløp for hver tomt som fradeles. Beløpet settes til kr 37.000,- per tomt
hytte og kr 17.000 per leilighet.

4.1.3. Beløpet faktures fortløpende av Lesja kommune, og sette på ansvar 433 grønn
infrastruktur. Fakturering skjer ved overskjøting av tomt til kjøper. Beløpet settes
på fond. Utbygger og Lesja kommune skal sammen bli enig om disposisjon av
midler ved årets slutt, for påfølgende år, med basis i innbetalte beløp.
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4.1.4. Lesja kommune utsteder faktura som skal benyttes ved innbetaling, utbygger
skal opplyse om dette ved salg, og legge faktura ved. Dersom kjøper av tomt ikke
betaler utbyggingstilskuddet inne 1 måned etter salg, skal beløpet innbetales av
utbygger omgående.

OVERTAKELSE OG DRIFTSFASE

	

5.1. Lesja kommune skal overta VA-anlegget så snart anlegget er dokumentert ferdig
utbygd, befaring og overtakelsesforretning er foretatt. Dette gjelder kun hovednettet.
(Hovednettet for vann skal ha minste innvendig dimensjon på 100 mm. Hovednettet
for spillvann skal ha minste innvendig dimensjon på 150 mm.)

5.2. Anlegget skal befares av utbygger og Lesja kommune før overdragelse.

	

5.3. Før overdragelse skal skje, må utbygger dokumentere at anlegget har vært
desinfisert og tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften §§ 5 og 12.

	

5.4. Fullstendig og korrekt ledningskart pr overtakelsestidspunkt skal leveres Lesja
kommune ved overtakelse, i digital form.

	

5.5. Ved bruk av "Justeringsmodellensmetoden" er eierskapet til VA-anlegget regulert
igjennom egen avtale.

REFORHANDLINGER

	

6.1. Partene kan kreve reforhandling av foreliggende avtale hvis forutsetningene skulle
bli vesentlig endret.

TRANSPORT AV AVTALEN

	

7.1. Overdrar utbygger utbyggingen av området til andre, står utbygger fremdeles
ansvarlig for gjennomføringen av det som her er avtalefestet inntil det blir gjort kjent
gjennom ny avtale at ny utbygger har overtatt alle plikter etter denne avtalen.

DIVERSE

	

8.1. Varighet
8.1.1. Avtalen gjelder inntil ny avtale foreligger, jfr. 7.

	

8.2. Mislighold
8.2.1. Oppfylles ikke vilkårene i denne avtalen, gis Lesja kommune/utbygger rett til å

gjennomføre tiltakene på motpartens regning.

	

8.3. Tinglysing
8.3.1. Denne avtalen skal tinglyses på eiendommen (Etter nærmere avtale med

utbyggere) som sikkerhet for at forpliktelsene gjennom denne avtalen blir oppfylt
og ivaretatt. Utbygger foretar nødvendig tinglysning og betaler
tinglysningsgebyr.

	

8.4. Ikrafttredelse
8.4.1. Denne avtalen underskrives av ordfører under forutsetning av at

kommunestyret godkjenner avtalen. Avtalen gjelder fra kommunestyrets
godkjenning.
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Dato — 7 Dato .//7

Lesja kommune
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Del VIII Justeringsmodellen

Overføring av byggeller anlegg
Justeringsmodellen ble innført ved mval 2009

Justeringsreglene gjelder endring av fradragsført mva ved endret bruk av kapitalvarer —fast
eiendom eller andre driftsmidler i avgiftspliktig bruk

Endret bruk gjelder også overdragelse av fast eiendom eller anlegg
36 Del VII Justeringsmodellen (1 av 2)

Overføring av bygg eller anlegg
Kan anvendes på VA-anlegg eller offentlig område som skal overtas av kommunen

Kommunen står ikke som byggherre (ikke anleggsbidrag).

Anlegget overføres til kommunen etter ferdigstillelse.

Kommunen kan kreve mva-fradrag eller fradrag over Kompensasjonsloven med 1/10 pr år
over 10 år.
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Solvang og Fredheim AS
Rådgivende ingeniører

Brutippen 13, 2550 Os i Ø,  tlf: 62 49 76 01  -  fax: 62 49 76 32
e-post: sfas@sfas.no -  internett: www.sfas.no

org.nr: 875 779 362 MVA

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Detaljregulering

BJORLIA NORD-VEST

i Lesja kommune

Planid: 05120104

Revidert 05.09.2012
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Planbeskrivelse Omregulering Bjorlia Nord-Vest 3

1. BAKGRUNN

Denne reguleringsplanen fremmes av Bjorli Eiendom as. Planarbeidet er utført av Solvang og 
Fredheim AS, 2550 Os i Østerdalen med saksbehandler Per Simensen.

Bjorli Eiendom as har siden 2002 vært en vesentlig aktør for tilrettelegging av hyttetomter på Bjorli.
Gjennom fem tidligere reguleringsplaner er det bygd ut 129 tomter for salg.

Denne reguleringsplan er en videreføring av Bjorli Eiendoms engasjementet på Bjorli hvor en nå 
ønsker å fremme reguleringsplan for 78 nye tomter på arealer som selskapet har ervervet i direkte 
tilknytning til tidligere utbygde områder.

Planen ble lagt ut på høring sommeren 2012. 
Med bakgrunn i innkomne merknader og innsigelse fra fylkesmannen er både plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse revidert. Følgende endringer i planmaterialet er foretatt:

 Planavgrensing er tilpasset kommunedelplan og avklarte eiendomsgrenser. Veg 2 er tatt ut.

 Hele planen er gjennomgått på nytt med tanke på bedre terrengtilpassing og hvor blant 
annet 3 tomter er tatt ut. 

 Samtlige adkomster til tomter er vurdert på nytt og omarbeidet.

 Helningskart og terrengmodell er utarbeidet. Plan revidert på grunnlag av disse.

 Planbestemmelsene er omarbeidet og differensiert for ulike tomter

 Samtlige høringsinnspill er innarbeidet og kommentert.

 To nye kappitler i planbeskrivelsen: Terrengtilpassing og Konsekvensutredning.

2. PLANSTATUS

Dette planforslaget ligger innenfor 
kommunedelplanen for Bjorli i Lesja 
kommune. Området utgjør utbyggingsområde 
H2 i kommunedelplanen. 
I kommunedelplanen er området lagt ut til 
utbyggingsformål for fritidsboliger, skiløyper 
og tilhørende vegarealer.
Til utbyggingsområde H2 er det i 
planbestemmelsene knyttet bestemmelse om 
at 10% av tomtene skal reguleres til 
næringsformål. Utleie/varme senger.
Planforslaget fremmes i tråd med 
kommuedelplanen med unntak av 
næringsareal hvor det er gjort annen avtale.
Planen ligger i direkte tilknytning til 
reguleringsplanene ”Bjorlia Hyttefelt Nord” og 
”Bjorlia Hyttefelt Nord-Øst” som begge ligger 
sør for denne plan.

Utsnitt av kommunedelplan Bjorli
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Planbeskrivelse Omregulering Bjorlia Nord-Vest 4

3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

3.1. OPPSTARTSMØTE OG FREMDRIFT

Oppstartsmøte ble avholdt i kommunehuset på Lesja den 08.12.2011. Referat fra møtet foreligger.
Fremlagte plan er utarbeidet i tråd med det som kom frem i oppstartsmøtet. 
På møtet la en opp til en fremdrift der en forutsetter at planen fremmes i løpet av januar måned og 
med endelig planvedtak mai/juni 2012.

3.2. MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert i Vigga den 12.12.2011.  
Grunneiere berørte parter og regionale myndigheter ble varslet ved brev av 08.12.2011.
Følgende naboer/grunneiere ble varslet: 2/9, 2/13, 2/1152 og 2/1183.

Skriftlige innspill i forbindelse med varsel om planoppstart er kort referert og kommentert nedenfor:

 Fylkesmannen i Oppland – brev av 04.01.2012
Presiserer viktigheten av å ivareta et vegetasjonsbelte langs eksisterende bekker med
grønnstruktur og at bekk holdes åpen.
Ber om at plan for infrastruktur / VA-plan utarbeides. Det samme med ROS-analyse.

Kommentar:
Det går ingen sammenhengende bekk gjennom området, men der en kan se et bekkefar er det 
lagt et grøntbelte langs. Samtidig er byggegrensen mot dette beltet satt til 6 m fra tomtegrense.
VA-plan utarbeides og følger denne plan. Risiko- og sårbarhet vil bli vurdert i denne 
planbeskrivelse og sjekkliste for ROS fylles ut og vedlegges.

 Oppland fylkeskommune – mail av 09.01.2012
Påpeker kommunedelplanens krav om at 10 % av tomtene skal avsettes til utleieenheter og at 
dette bør skje i det planområdet som nå fremmes.
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området.

Kommentar:
Viser til referat fra oppstartsmøte og avtale som sikrer næringstomter på resterende 
utbyggingsområde til utbygger.

 Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) – e-post av 23.06.2010 
Mener at bebyggelse ikke bør plasseres nærmere vassdrag enn 20 m og at det bør gjøres en 
farevurdering for flom og erosjon.
Det pekes på at deler av planområdet ligger innenfor utløpsområde for snøskred i 
aktsomhetskartet.

Kommentar:
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Planbeskrivelse Omregulering Bjorlia Hyttefelt Nord-Øst 5

Systen er eneste vassdrag som berører denne reguleringsplan. Denne ligger sørøst for og utenfor 
planområdet. To tomter ligger nærmere bekken enn 20 m. Disse tomtene ligger imidlertid 
betydelig høyere enn vassdraget og ligger således ikke i flomutsatt område.
For øvrig vises det til eget kapittel i planbeskrivelsen som omhandler flom og skredvurdering.

 Statens vegvesen – brev av 29.06.2010
Ingen spesielle merknader til melding om oppstart. 

 Private innspill
Ingen innspill fra private

3.3. MERKNADER ETTER 1.GANS HØRING

 Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen har merknader sammenfattet i følgende hovedpunkt: 

Generelt.
Kommentar:
Gjeldende kommunedelplan er lagt til grunn. Likeledes at utbygger har gjort avtale med 
kommunen om at tomter avsatt til utleieformål kan samles og lokaliseres til ett annet 
utbyggingsområde.

Vassdrag
Kommentar:
Vassdragshensyn er ivaretatt gjennom grøntbelter og reguleringsgrense til Systen
Viser til merknader til NVE og kapittel om konsekvensutredning.

Landskap.
Kommentar:
Fylkesmannen har på dette området fremmet innsigelse.
Ved revidering av planen er det lagt ytterligere vekt på å følge Miljøverndepartementets veileder 
Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450). Dette er gjort ved at 4 tomter er tatt ut av planen, 
traseer for tekniske anlegg er terrengtilpasset ytterligere, linjeføringer på veg er justert. 
Planbestemmelsene revideres for å sikre en bedre terrengtilpassing. Landskapsvirkningen av 
planen dokumenteres gjennom helningskart, terrengmodell og nærmere beskrivelse og 
kommentarer i andre kappilter i denne planbeskrivelse.

Energiløsninger.
Kommentar:
Det foreligger ingen planer om et felles energianlegg for vannbåren varme i Bjorlia generelt.
Ett eget anlegg kun for dette reguleringsfeltet er vurdert å ikke være økonomisk forsvarlig og 
derfor ikke aktuelt. Vannbåren varme fra fjellbrønn kan være en aktuell løsning, men en velger å 
ikke stille krav om dette. En forutsetter imidlertid at bebyggelsen utformes i tråd med gjeldene 
normer og krav i Tek 10.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommentar:
Dette punktet utredes nærmere under kapitlet om Konsekvensutredning
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Planbeskrivelse Omregulering Bjorlia Hyttefelt Nord-Øst 6

 NVE
Vassdrag og flom
Kommentar:
Bekken Systen renner øst for denne reguleringsplan. To tomter ligger nærmere bekken enn 
anbefalt 20 metergrensen. Systen går i dette området i ett markert bekkefar. Høydeforskjellen fra 
bekken og opp til regulert bebyggelse er ca.3- 4 m.
Selv om Systen er en typisk flombekk med mye vann i snøsmeltingsperioder vil den ikke 
representere noen flomfare for disse tomtene. Revidert reguleringsplan har imidlertid lagt inn en 
byggegrense på 15 m fra vannkant til Systen.
Når det gjelder merknader om skred vises det til kapitlet om Konsekvensutredning

Systen sett fra tomt 190

 Statens vegvesen
Kommentar:
Adkomst til hyttefeltet er fra krysset til E136 ved YX-stasjonen i Bjorli sentrum. Adkomsten går 
videre via kommunal veg forbi Bjorlisletten og Låven og følger hovedadkomsten til de øvrige 
hyttefelt i Bjorlia.

 Andre merknader
Systerenga AS
Bemerker av skliløype går inn på deres eiendom.
Merknaden er tatt til følge og løype lagt i sin helhet inn på utbyggers område. Samtidig er løype 
terrengtilpasset noe mer.

Finn Gulbrandsen
Påberoper seg adkomstrett til sine tomter og at planen vanskeliggjør dette.
Utbygger avviser påberopt veirett.
En mindre justering av tomt 207 er foretatt. I aktuelt område er det fjell i dagen. En eventuell veg 
vil få begrensede skjæringsutslag. Reguleringsplanen slik den nå fremmes vil derfor ikke være til 
hinder for en eventuell adkomst til tomtene.
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3.4. BELIGGENHET

Planområdet ligger i Bjorlia, sør-øst for skianlegget på Bjorli i Lesja Kommune. Planen ligger vest for 

og inntil de regulerte feltene ”Bjorlia Hyttefelt – Sør-Øst” og ”Bjorlia Hyttefelt – Nord” .

Hele planområdet ligger vest for Systen (bekk/elv) og på oversiden av den nye hovedadkomsten til 

Bjorlia.

Planområdet er en del av H2 i kommunedelplan for Bjorli, og ligger på eiendommene GID 2/1042, 

2/1046, 2/1150 og tomter vil bli fradelt disse.

3.5. GRUNNFORHOLD 

Området består i hovedsak av bjørkeskog iblandet noen furutrær. I øvre del av feltet består 

bjørkeskogen av noe mer tettvoksen skog og grovere trær. 

Nedre del av feltet består delvis av fjell i dagen og markerte bergknauser. Øvre del av feltet har mer 

overdekking og løsmasser med drag av myr og bekkedrag. Gjennomsnittlig overdekning over fjell er 

30-50 cm.

Noen små bekker kan en finne i dage, men disse blir borte over store strekninger. Det er derfor ingen 

sammenhengende bekk gjennom området. Bekkene har sitt utspring fra myr/våte områder i feltet.

Øvre del av planområdet Skrenter i midtre og nedre del av planområdet
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3.6. LANDSKAPSANALYSE

Reguleringsområdet ligger i Bjorlia og er en videreføring av de feltvise utbygginger som tidligere har 

skjedd lengre mot sør-øst. Dette reguleringsområdet ligger nærmere mot skianlegget og avviker ikke 

vesentlig fra de tidligere utbygde områdene hva angår naturtype og helningsforhold.

Området er sammenhengende bevokst med bjørkeskog, noe innblandet furuskog.

Bjørkeskogen går opp til ca. 1000 moh mens dalbunnen ligger på 575 moh.

Reguleringsområdet ligger mellom 695 og 770 hoh.

Terrenget er helningsmessig varierende fra flatere områder til bratte skrenter.
Gjennomsnittlig helning gjennom hele feltet er 1:4,6
Øvre del av området har en helning mindre enn 1:5. Det samme ett parti nederst i reguleringsfeltet.
I midtre/nedre del går det imidlertid ett brattere belte med helning opp til 1:2,6. Området her er 
preget av skrenter med flatere ”hyller”.
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Helningskart (Vedlegges i større og mer lesbart format)

Mesteparten av Bjorlia har innsyn fra dalbunnen og E136. 

Området har imidlertid en bakgrunn med bjørkeskogbeltet ovenfor utbyggingsområdene og snaufjellet høyere 

opp som gjør at området fremstår avdempet og ikke eksponerer seg mot horisonten. 

Plassering av bebyggelse på bergknauser og høydepunkt bør imidlertid unngås.

Området er ikke spesielt vindutsatt. Karakteristisk vindretning på Bjorli er fra vest. Det vil si at vinden kommer 

langs lia. Snøen kommer også stort sett samme retning.

4. BESKRIVELSE AV PLANEN

4.1. TILGRENSENDE EIENDOMMER

Planområdet følger mot sør eksisterende eiendomsgrense.
Mot vest er planavgrensingen justert fra 1. gangs høring ved en i ettertid avklarende grensegang mot 
naboeiendom.Det samme gjelder mot nord-øst der planavgrensingen nå følger eiendomsgrense mot 
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naboeiendom. Mot vest og på oversiden av planområdet er planen avgrenset av ei skliløype som 
strekker seg fra øvre del av alpinanlegget og frem til de tilstøtende reguleringsfeltene.
Mot vest/nedre del grenser planen mot eksisterende hovedveg til Bjorlia med unntak av tre tomter 
som ligger på nedsiden av vegen. 
Både på sør- og nordsiden avgrenses planen av skiløyper som ligger i tråd med kommunedelplanen.

4.2. AREALBRUK

Det totale areal som legges under regulering utgjør 118 436 (124,6) dekar. Arealbruken er i tråd med 
kommunedelplanen med unntak av kravet om 10% av tomtene til næringsformål.
Utbygger har avklart med Lesja kommune at disse ”blåtomtene” kan overføres til resterende 
utbyggingsområde som utbygger disponerer. Dette vil utgjøre 8 tomter.
Området har en relativt høy utnyttelsesgrad. Gjennomsnittlig tomtestørrelse er i tråd med 
kommunedelplanens bestemmelser på ca. 1 dekar. Hver tomt beslaglegger ca. 1,55 dekar inklusive 
grønnstruktur og vegareal.

4.2.1 Fritidsbebyggelse
Samtlige tomter plassert ut fra en terrengvurdering. Det er laget en illustrasjonsplan som viser 

forslag til plassering av bebyggelse innenfor byggegrensene. Vegetasjon skal så langt mulig forsøkes å 
tas vare på.
Planbestemmelsen tar sitt utgangspunkt i de rammer som ligger i kommunedelplanen.
Av hensyn til terrengtilpasning er det laget differensierte bestemmelser for tomtene.
Det legges til rette for at bebyggelse med tverrøste / ”oppstuggu” kan tillates.

4.2.2 Skiløype
Byggeområdene er avgrenset av skiløyper/skliløper på tre kanter. I tillegg legges det skliløper 
gjennom feltet slik at det skal være mulig å skli både inn og ut fra de fleste tomter. Løypene har ulik 
bredde ut fra fallvinkel. Løypene skal ikke fungere som ”alpinløyper”, men være tilførselsløyper til 
Bjorli Skisenter.
Løypene skal planeres og tildekkes med vegetasjonsdekke slik at det naturlig kan revegeteres.
Det skal legges vekt på terrengtilpassing av løypene der store inngrep unngås.
Ledningstraseer kan legges i skiløipene.

4.2.3 Kjøreveg
Alle veger er teknisk prosjektert for å få frem stigningsforhold og skjæring/fyllingsutslag.
Hovedvegen har en kjørebanebredde på 5,5 m mens stikkvegene har en bredde på 4,0 m.
Ingen veger har stigning over 10%, men de fleste ligger delvis opp mot denne grense.
Ingen veger vil få fast dekke.
Veger er også anlagt med tanke på håndtering av overflatevann

4.2.4 Adkomst til tomt
Det legges opp til at det skal kunne være mulig å etablere adkomst frem til hver tomt med 
tilfredsstillende stigningsforhold og uten for store terrenginngrep. Regulerte tomtegrenser er 
revidert med hensyn til dette. Med unntak av tomt 182, vil samtlige tomter nå ha tilfredsstillende 
adkomstmuligheter. Plass forbiloppstilling på tomta vil imidlertid kunne skje på et nivå fra 1,5 til 2 m 
over eller under nivå på opparbeidet tomt ved inngangsparti.
For tomt 182 og eventuelt andre, reguleres det inn en felles parkeringsplass.
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4.2.5 Grønnstruktur
Inntil skliløypene er det lagt friområde med varierende bredde for å skape en buffersone mot 
skiløypene. Likeledes er det lagt friområde der en kan se konturer av bekkefar og våtområder.
Åpne bergknauser og bratte områder uegnet for bebyggelse er også lagt ut som friområde.

I disse friområdene skal både vegetasjonsdekke og trær og busker bevares. Spesielt viktig er dette 
mot skliløypa mot nord-øst.
Unntaket fra dette er der det er nødvendig å anlegge grøfter for infrastruktur.

4.2.6 Hensynssoner
Ut fra det som fremkommer av risiko- og sårbarhetsanalyse vurderer vi det som ikke nødvendig å 
legge begrensninger på alt areal som faller innefor utløpsområdet for snøskred i aktsomhetskartet.
Imidlertid legger vi en hensyssone på nedsiden av øvre skliløpe på regulantens egen eiendom. Denne 
skal kunne fungere som en buffersone for snøskred. I dette beltet er det ikke tillatt å fjerne skog og 
vegetasjon. 

4.2.7 Terrengtilpassing
Revidert reguleringsplan fremmes på grunnlag av utarbeidet helningskart, uttallige befaringer i 
området og vurdering av hver enkelt tomt.
Miljøverndepartementets veileder for ”Planlegging av fritidsbebyggelse” (T-1450) har vært lagt til 
grunn for planen og i forsterket grad for denne revidering av planen etter 1. gangs høring.

Resultater dokumenteres gjennom helningskart med innlagte veier, terrengmodell i 3D og 
illustrasjonskart med forslag til husplasseringer.

Samtlige veier er detaljprosjektert og en har søkt å optimalisere terrengtilpassingen for å 
minimalisere terrenginngrepene. Dette har skjedd gjennom grundig befaring av området, 
prøvestikking og utallige justeringer av veier og husplasseringer.
Store skjæringer og fyllinger er forsøkt unngått. Største visuelle virkning av veg vil være fyllingen i 
svingen ved tomt 175/201.

Det er utarbeidet hovedplan for vann- og avløp. Ledningstraseer er i hovedsak lagt til vegtraseer og 
skliløyper slik at nye terrenginngrep unngås.

Samtlige tomter er nå gjennomgått på nytt og 
det er laget lengdeprofil på hver enkelt tomt.
Det er satt spesiell fokus på tomter som har 
brattere fall enn 1:5. Etter denne 
gjennomgang er tomter tatt ut av planen.
(tomt nr.153, 178 og 205.) Noen tomter ligger 
i områder som er brattere enn 1:3,5. Her 
finner en imidlertid flatere lokale platåer hvor 
en finner det forsvarlig å plassere bebyggelse.
En har hensyntatt om tomta med 
husplassering ligger eksponert på en knaus 
eller han dempende bakgrunn. Husplassering 
er delvis styrt med byggegrenser. Samtidig 
skal planen følges av en illustrasjonsplan med 

forslag til husplassering som skal være 
styrende for byggesaksbehandlingen.

Tomt 177 med skrent i bakgrunn (stikke viser 
husplassering)
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En utfordring med hensyn til terrengtilpassing av tomter er at kommuneplanen godkjenner 
”oppstuggu”. Denne bygningsformen utløser ofte større terrenginngrep.
Kommuneplanen gir også en ramme på maks bebygd areal på 200 m2.

Noen tomter har en hellning på mellom 1:3 og 1:4. Her har en vurdert tomten særskilt og funnet at 
den har ett ”platå” eller ei ”hylle” som bebyggelsen kan plasseres på uten at det medfører sterke 
terrenginngrep, eller en terrengmessig plassering som ikke eksponerer av bebyggelsen.
På disse tomtene anbefales maksimal husbredde på 6,5 m. Hovedbebyggelses møneretning bør i 
tillegg følge høydekotene. Det bør stilles krav og detaljert situasjonsplan med lengdeprofil ved 
byggemelding. For disse tomtene anbefales også max T-BYA satt til 150 m2 , og max T-BYA for 
hovedhuset satt til 115 m2.
For hvilke tomter dette gjelder fremgår avplanbestemmelsen.

En har nå benyttet byggegrenser i sterkere grad for å forhindre bygging i bratt terreng.

Gjennom planbestemmelsene søker en å bevare mest mulig av vegetasjonen for å begrense 
eksponeringen av veger, ledningstraseer og bebyggelse.

5. MILJØ- OG SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER

5.1. STØY OG LUKT

Reguleringsforslaget vil ikke utløse nye støykilder ut fra i anleggsperioden og som følge av generelt 
mer trafikk i området.

5.2. NATURMILJØ

Det er ikke registrert tilfeller av spesielt verneverdige naturtyper, planter, dyrearter eller 
kulturminner i området. DN’s naturbase er sjekket ut. Det antas at reguleringsplanen ikke vil gi noen 
negativ konsekvens for støy, forurensing, biologisk mangfold og andre miljøverdier ut over det som 
naturlig følger av tynning av skog, grøfter og generell utbygging.

5.3. FRILUFTSINTERESSER

Reguleringen utløser ingen endring i forhold til friluftsinteressene. Tvert i mot vil forholdene bli 
bedre tilrettelagt for friluftsliv gjennom opparbeidelse av skiløyper som også kan benyttes som 
turveger på sommerstid.

5.4. KULTURMINNER

Askeladden er sjekket. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området.  
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6. KONSEKVENSUTREDNING (SUPLEMENT TIL KU-SKJEMA)

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanlyse er fylt ut og lagt ved planforslaget ved innsending.
Generelt kan en si at det er kartlagt få fareområder i planområdet. Størst usikkerhet kan det knytte 
seg til flom og snøskredfare.

Snøskred
Deler av planområdet ligger innefor 
utløpsområde for 1/1000-års skredet i 
aktsomhetskartet utarbeidet av NGU.
Disse kartene utarbeides ved bruk av en 
datamodell som identifiserer hvor det er mulig 
at snøskred kan utløses. Datamodellen kjøres 
på nasjonalt nivå uten feltarbeid og er meget 
grove i forhold til nøyaktighet.

Lesja kommune engasjerte vinteren 2012 
Rambøll til å foreta en mer detaljert 
rasfarevurdering i området. (Rapport Rambøll 
2012-04-27) 
Rapporten konkluderer med at 
sannsynligheten for snøskred og steinskred 
ned til eksisterende bebyggelse er mindre enn 
for klasse S2 på 1/1000. Krav som stilles i ny 
plan og bygningslov er dermed ivaretatt for 
område. En forutsetning for konklusjonen er 
at skogen ovenfor utbyggingsområdene 
opprettholdes som skreddempende tiltak.

Reguleringsplan med grense for utløpsområde i 
aktsomhetskartet.

På dette grunnlag er området ”friskmeldt” for 
skredfare.

Dersom skogen ovenfor planområdet av ulike årsaker skulle forsvinne vil 15-20 tomter i planen 
kunne bli eksponert for 1/1000-års skred dersom en legger aktsomhetskartet til grunn.
I ett slikt senario vil det sannsynligvis ta noe tid før all skogen er borte. I denne tidsperioden vil en 
kunne rekke å etablere skreddempende konstruksjoner i buffersonen mellom byggeområdene og 
skliløypa som ligger 10-30 m ovenfor utbyggingsområdene. Dette vil redusere og begrense 
skadeomfanget på bebyggelse i planområdet ved ett eventuelt skred.

For å sikre skogen mot uthogging legges det inn en hensynssone i øvre del av planområdet på 
regulantens eiendom. Området ovenfor denne hensynssonen anbefales sikret gjennom 
kommeunedelplanen for Bjorli slik at den blir gjeldende for hele Bjorlia.
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Flom, overvann, erosjon og snøsig.

Ingen større vassdrag går gjennom planområdet. Systen som er ei lita elv / stor bekk renner rett sør 
for planområdet. Gjennom planområdet renner det ingen sammenhengende bekk. En kan finne ett 
bekkeløp i øvre del som forsvinner ca. midt i planområdet. Området har heller ingen klare renner 
eller terrengformasjoner som vil være naturlig flomløp.
Overflatevann fra planområdet vil bli ledet til Systen og mot nord til bekkeløp ved Bjorlisletten.
En kan ikke se at utbygging av planområdet vil endre på vannføringen i Systen vesentlig.

Systen kan være en typisk flombekk, spesielt under vårløsningen. Bekken går forbi planområdet i ett 
relativt dypt far og vil ikke kunne gi flomutslag inn i planområdet.

Erosjonsfare knytter seg i hovedsak til området som har vært under utbygging, vegutbygging og 
ledningstrasser. Der er derfor lagt vekt på å unngå å legge ledningstrasser der det kan tenkes å bli 
flomløp.
Likeledes ligger det en erosjonsfare i underdimensjonerte stikkrenner under veg. Ved brudd i 
vegkroppen vil en kunne få løsmasseutbrudd og erosjonsfare. Det er derfor lagt vekt på tilstrekkelig 
dimensjonering av veggjennomføringer for overflate-vann.

I overvannsplanen som følger reguleringsplanen har en lagt følgende forutsetninger til grunn:
Det er dimensjonert etter 100-årsflom som gir 80  l/s-ha i Bjorlia. (Opplysninger om meteorologiske 
data er hentet fra www:met.no).  Nedslagsfeltet til reguleringsplanen er beregnet til 130 ha. Både 
nedbørsmengde og nedslagsfelt er lagt inn med høyeste faktor.
Med et gjennomsnittlig terrengfall på 16% har en beregnet flomvannsmengde etter ”Rasjonell 
metode til 50m3/s.
En legger til grunn at 30% av flommvannsmengden føres til Systen mens 70 % håndtere i henhold til 
overvannsplan og føres til vannveger ved Bjorlisletten/Nyheim.
Stikkrenner ved vegkryssinger er ut fra disse data dimensjonert med en overkapasitet på 10 %.
Miljøverndepartementets veileder om klimaendringer foreskriver en nedbørsøkning i områder ved 
Bjorli på 0-10 % for perioden 2050 til 2100.

Det er ikke foretatt eksakt kartlegging av snømengder og skavloppbygging i området. Det antas at 
eventuelle skavler kan bygge seg opp ved skrentene midt i feltet. I planen innarbeides krav om at det 
i bakkant av bebyggelse skal være ett areal på minim 4 meter slik at en kan komme til med 
snøbrøyteutstyr.

Klimaendring
Planforslaget er vurdert og en har tatt hensyn til de faktirere en kjenner til når det gjelder 
klimatilpassing i planarbeide.

Følgende forutsetninger og tiltak er innarbeidet i planen:

 Antatt økt nedbørsmengde vinter og høst i perioden 2050-2100 0-10%

 Antatt endring i avrenning vår frem til 2100 5-20 %

 Overvannsnettet er overdimensjonert med 10 %

 Det innarbeides verning av skogen ovenfor utbyggingsområdet

 Det vektlegges å ta vare på vegetasjon i utbyggingsområdet.
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7. FORSLAGSSTILLERS VURDERING

Planforslaget er utarbeidet i tråd med kommunedelplan for Bjorli og de føringer som er fremkommet 
gjennom forhåndskonferanse og merknader fra regionale myndigheter.

Ved revidering av planen etter 1. gangs høring har en lagt vekt på landskaps- og terrengtilpassing og 
vurderinger av de konsekvenser klimaendringer kan få for området.

En utbygging av området i tråd med omarbeidet plan vil kunne skje med en god terrengtilpassing og 
uten skjemmende terrenginngrep. Området vil etter vårvurdering fremstå bedre terrengtilpasset enn 
tilstøtende utbygde områder.

8. VEDLEGG

 VA-plan – hovedtrekk

 Overvannsplan

 Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse

 Helningskart

 Terrengmodell i 3D

 Varslingsbrev

 Kopi av innkomne merknader

 Sosi-rapport

36 Bjorlia



PLANBESTEMMELSER  
for 

”BJORLIA HYTTEFELT –NORD   -VEST  ”  
I LESJA   KOMMUNE 

 
Planen er vist på plankart datert05.09 .2012  
Plan og bestemmelser er sist revidert ……………… 
Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja  Kommunestyre den    21.02.2013 

Bestemmelser endret ved vedtak i  Forvaltningsstyret i Lesja møte 09.05.17, sak 37/17. 

 

 
GENERELT  
Planen ligger inntil reguleringsplanen ”Bjorlis Hyttefelt - Sør”, ”Bjorlia Hyttefelt Nord” og ”Bjorlia 

Hyttefelt Nord -Øst” og skal ha mest mulig samsvarende bestemmelser med disse 
 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i området. Dersom det i forbindelse med tiltak i 

marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i 

den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Melding om funn skal straks 

sendes Oppland Fylkeskommunes kulturavdeling, jm f. lov om kulturminner §8, annet ledd. 
 
 
FELLESBESTEMMELSER 
 

Det regulerte området er vist på plankartet datert05.09 .2012 med målestokk 1:1250 
 

Vegetasjonen må vernes så langt råd er. Hogst ut over rydding av tomter må unngås. Hogst 

av syke og døde træ r er tillattTraseer. for tekniske anlegg skal tilsås og revegiteres. 
 

1.3 Om rådet skal tilknyttes kommunalt ledningsnett for vann  - og avløp. 

1.4 Om råde t reguleres til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg (PBL §12  -5, nr. 1)  
 F ritidsbebyggelse (sosi 1120) 
 Skiløyp etrase (sosi 1420) 

 
Samferdsel sanlegg og teknisk infrastruktur (PBL  §12 -5, nr.2)  

 Kjøreveg (sosi 2011) 
 Parkeringsplass (sosi 2080) 

  Annen veggrunn    – teknisk anlegg (sosi 2018) 
 

Grønnstruktur (PBL §12   -5, nr. 3)  
 Friområde (sosi 3040) 

 
Hensynssoner (PBL §12   -6)  

  Angitthensynsone   – angitt grunnstruktur (sosi 500) 
 

 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
1.1 Fritidsbebyggelse 

 
a. Hver hyttetomt kan bebygges med ett tillatt bebygd areal, T -BYA , på inntil 200 m2 eller 

max 20 % av tomtestørrelsen.  

37Bjorlia



Det skal opparbeides 1 biloppstillingsplass på hver tomt med plass til minst 2 biler. 
b. Bebyggelsen kan oppføres med inntil 4 bygninger. Hovedhuset kan ha en maximal T      -  

BYA på 150 m2. Bebyggelsen plasseres i tunform og så nært hverandre (maks. 8 meter) 
slik at disse ikke kan danne egne enheterog fradeles. Maksimumsareal på øvrig 
bebyggelse er 50 m2. 
Seksjonering av eiendommens bebyggelse er heller ikke tillatt. 

 
c. For tomtene 132, 142, 152,166, 168, 177, 179, 183, 186, 187, 189, 190 og 191, gjelder 

følgende særbestemmelser:  

 Max till T-BYA er 150   m2 
 Max tillatt T-BYA på hovedhuset er 1   15 m2  
 Max antall hus pr. tomt er 2 stk. 


d.  Terrenginngrep på tomta skal begrenses. Max tillatt fyllingshøyde er 1,5 m. Terassering  

kan godkjennes. Trær og vegetasjon utenom byggeområdene       skal bevares. 
 

e. Det tillates å sette opp gjerde der det er nødvendig for å sikre mot bratt eller farlig skrent. Slikt 

gjerde skal godkjennes av det faste utvalget for plansaker.  
 

f. H ytta skal plasseres innenfor de på planen viste byggeområ der med byggegrenser   . 
 Illustrasjonsplanen som følger reguleringsplanen viser anbefalt omriss for plassering av 
 hytta. Denne skal være sterkt veiledende og danne grunnlag for behandling av  

 byggemeldingen.  

g. I bakkant avhver hytte skal det være ett flatt partipå minimum 4 m fra husvegg til 

 skrånings/skjæringsfot slik at det er lett tilgjengelig for brøyteutstyr.  
 

h. Mønehøyde skal ikke overstige 6,5 m eter regnet fra jennomsnittelig ferdig planert 

terreng.Møneretning på  

hovedhytta skal følge terreng kote. Takvinkelen skal  være mellom 22 og 30 grader. 
Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området med en enkel og god 
utforming, mate rialbruk og fargevirkning. Grunnmurer skal ikke på noe punkt ha større 

høyde over terreng enn 0,9 meter. Dette gjelder også pilarer til terrasser. All bebyggelse 

skal ha saltak, og taktekkingen skal utføres i et ikkereflekterende materiale. Tilbygg og 

uthu s skal tilpasses hovedhuset mht. materialvalg, form og farge. Det skal fortrinnsvis 

benyttes materialer og mørke farger som har samhørighet med omgivelsene (naturstein, 

treverk, skifer og torv). 
 

i. Med byggemeldingen skal det følge situasjonsplan som bl. ann et viser plassering og høyde på 

hytte og uthus, samt høyde på grunnmur. Event. gjerde, forstøtningsmur og lignende  
skal fremgå av situasjonsplan. Det skal i tillegg utarbeides tverrprofil på tomta som viser 

skjærings - og fyllingshøyder. 
 
 

 
1.2 Skiløype  

 
a. Det er regulert områder for skiløyper både i ytterkant av reguleringsområdet og gjennom 

reguleringsområdet. Løypene skal fungere som sklilyper ned til skianlegget på Bjorli. 

Løypene reguleres med varierende bredder fra 5 til 15 meter og skal opparbeides og plane 

res på en skånsom måte og slik at de lett kan revegiteres med gessdekke.  
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2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 

2.1 Kjøreveg  

 

a.  Om  rådene er regulert til privat kjøreveg.  

 
b.  Hovedvegen, Veg 1 reguleres med en kjørebanebredde på 5,5 m, mens de øvrig e veier har 

en kjørebanebredde på 4,0 m. Ingen av vegene skal ha stigning over 10 %.  
 

c. Veiene opparbeides med grusdekke og stikkrenner og grøfter tilstrekkelig for å ta unna 

overflatevann. (Jmf. egen plan for overflatevann)  
 
 

2.1 Parkering  

 

a.  Om  rådet reguleres til parkering som kan benyttes av tilliggende tomter.  
 

 

2.2 Annen veggrunn  

 

a. Arealene til annen veggrunn fremkommer av teknisk plan for samtlige veger.  

 

b. Arealet kan nyttes for å knytte adkomst til tomtene til vegnettetog eventuelt andre 

tekniske anlegg knyttet til inngrep for veg.  
 

c. Arealet skal så langt det er mulig tilsås.  
 
 

 
3 GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Friområde  

a. Om  rådet reguleres til friområde.  

 
b. Om  rådene skal fungere som buffersoner mot skiløyper og som områder for åpne bekker.  

 
c.  Om  rådene skal så langt det er mulig ikke avsko ges. 

 
d. Tekniske anlegg kan legges i områdene  

 

e. Bekker i området skal holdes åpen og med unntak av vegkryssinger ikke legges i rør.  
 
 

 

4 HENSYNSONER  

 

4.1 Anngitthenssynsone  – angitt grunnstruktur  

 
a. Sonens hovedhensikt er å sikre eksisterende vegetasjon som en beskyttelsessone mot 

eventuelt snøskred.  
 

b.  Innenfor sonen er det ikke tillatt å fjern  trær eller annen vegetasjon. 
 

5   REKKEFØLGEBESTEMMELSER  jf. PBL 12 -7 NR. 10 
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5.1  Utbygging av enkelte tomter  

a.  Før fradeling og utbygging av tomtene med nummer 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 og 150 kan skje må det foreligge 

tilstrekkelig sikkerhet mot skred jf. TEK 10 § 7-3 og PBL 28 -1. Bruk av skog som 

sikringstiltak krever tilpassing av kommunens f orskrift for verneskog og 

planbestemmelser i kommuneplanen. Tiltakshaver må alternativt etablere andre fysiske 

sikringstiltak for skredsikring før fradeling og utbygging av disse tomtene kan skje. 
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Bjorlia Nordvest 1.byggetrinn:

Tomt Dok. Avg. Løype Tgl. Tgl. Totale 

nr.: Kvm. Pris 2,50 % avgift Skjøte Pant omkost. Totalt Merkn.

** 129 996 1300000 32500 37500 585 757 71342 kr 1 371 342,00 Thøring 

** 130 905 1300000 32500 37500 585 757 71342 kr 1 371 342,00 Thøring 

** 131 1014 1350000 33750 37500 585 757 72592 kr 1 422 592,00 Thøring 

** 132 905 975000 24375 37500 585 757 63217 kr 1 038 217,00 Thøring *

** 133 1381 1500000 37500 37500 585 757 76342 kr 1 576 342,00 Thøring 

** 134 912 1250000 31250 37500 585 757 70092 kr 1 320 092,00 Thøring 

** 135 985 1350000 33750 37500 585 757 72592 kr 1 422 592,00 Thøring 

** 136 940 1250000 31250 37500 585 757 70092 kr 1 320 092,00 Thøring 

** 137 953 1250000 31250 37500 585 757 70092 kr 1 320 092,00 Thøring 

** 138 828 1200000 30000 37500 585 757 68842 kr 1 268 842,00 Thøring 

** 139 945 1200000 30000 37500 585 757 68842 kr 1 268 842,00 Thøring 

** 140 756 1100000 27500 37500 585 757 66342 kr 1 166 342,00 Thøring 

** 141 837 1350000 33750 37500 585 757 72592 kr 1 422 592,00 Thøring 

** 142 862 875000 21875 37500 585 757 60717 kr 935 717,00 Thøring *

** 143 923 1250000 31250 37500 585 757 70092 kr 1 320 092,00 Thøring 

** 144 863 1400000 35000 37500 585 757 73842 kr 1 473 842,00 Thøring 

** 145 863 1400000 35000 37500 585 757 73842 kr 1 473 842,00 Thøring 

** 146 942 1500000 37500 37500 585 757 76342 kr 1 576 342,00 Thøring 

** 148 999 1300000 32500 37500 585 757 71342 kr 1 371 342,00 Thøring 

** 150 960 1300000 32500 37500 585 757 71342 kr 1 371 342,00 Thøring 

** 152 865 1000000 25000 37500 585 757 63842 kr 1 063 842,00 Thøring *

** 154 1087 1400000 35000 37500 585 757 73842 kr 1 473 842,00 Thøring 

** 157 781 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 158 948 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 159 1003 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 161 870 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 162 966 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 163 1076 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 164 958 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 165 905 1050000 26250 37500 585 757 65092 kr 1 115 092,00 Thøring 

** 186 941 725000 18125 37500 585 757 56967 kr 781 967,00 Thøring *

** 187 1025 725000 18125 37500 585 757 56967 kr 781 967,00 Thøring *

** 190 1086 625000 15625 37500 585 757 54467 kr 679 467,00 Thøring *

** 191 869 725000 18125 37500 585 757 56967 kr 781 967,00 Thøring *

** 195 921 675000 16875 37500 585 757 55717 kr 730 717,00 Thøring 

** 198 911 775000 19375 37500 585 757 58217 kr 833 217,00 Thøring 

** 199 881 825000 20625 37500 585 757 59467 kr 884 467,00 Thøring 

** 206 832 925000 23125 37500 585 757 61967 kr 986 967,00 Thøring 

* Tomten kan ikke ha bebygd areal (BYA) som overstiger 115 kvm. 

** Tomtene kan kun bebygges med laftet tømmerhytte fra Thøring Hyttefabrikk.
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Oppdragsnummer 77 17 9000

Adresse Bjorlia Nord‐Vest

Postnummer 2669 Poststed BJORLI

Er det dødsbo? Nei Ja

Når kjøpte du boligen? 2016 Hvor lenge har du bodd i boligen? 0 år 0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Polise/avtalenr.

Selger 1 Fornavn Thøring og Aaheim Selger 1 Etternavn AS

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Kommentar

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Kommentar

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Kommentar

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp, råteskade eller skadedyr i boligen (f.eks. rotter, mus, maur eller lignende)?

Kommentar

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

10. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elektronisk signatur / Electronic signature
Dette dokument er signert med PADES formatet av Signere.no (PDF Advanced Electronic Signature). Dette sikrer at dokumentet med vedlegg ikke er endret etter at det er signert.
This document is signed with PADES by Signere.no (PDF Advanced Electronic Signature). This ensures that the document with attachment is not changed since it was signed.

Verifisert av 

09.02.2017
Signere.no
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Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Kommentar

Nei Ja

12. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Kommentar

Nei Ja

13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Kommentar

Nei Ja

14. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar

Nei Ja

16. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja

17. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja

19. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar VA‐prosjektering pågår. Det vil bli søkt og igangsettingstillatelse med tanke på vei, vann og avløp ila våren 2017.

Nei Ja

20. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

21. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar Det er gjennomført skredfarevurdering. Tomteområdet tilfredstiller kravet til sikkerhet mot alle skredtyper iht
krav til sikkerhetsklasse S2 i TEK 10.

SPØRSMÅL FOR LEILIGHETER I SAMEIER/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:

Nei Ja

22. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Kommentar

Nei Ja

23. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verifisert av 

09.02.2017
Signere.no
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne eierskifteforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av eierskifteforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Norwegian Broker AS.

Jeg ønsker ikke å tegne eierskifteforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Eierskifteforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller
misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere
sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for eierskifteforsikring punkt 6.1‐ og forsikringsavtaleloven kapittel 4.
Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger),
og om International Insurance Company of Hannover SE sitt eierskifteforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. 
Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for International Insurance Company of Hannover SE i 6 – seks – måneder fra signering 
av dette skjema, deretter vil premien kunne justeres.
Etter 6 måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres.
Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Norwegian Broker AS og Signere.no AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Signere.no sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

X

--------------------
Signert av

Vadet, Pål

Verifisert av 

09.02.2017
Signere.no
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Alle fortjener et godt hjem

etgodthjem.no

Et hjem er mer enn vegger og tak.
Det er et sted for å skape gode minner preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss 
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.

For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

Ønsker du også å være med å bidra? 
Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.

I samarbeid med



   
 
 

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 
 
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

 
Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 

 
I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og 
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 

 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 

 
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

 
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

 
 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. 
 

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte. 
 

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke 
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning. 

 
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med 
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

 
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og 
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, 
medfølger. 

 
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger 
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, 
stenger og lignende, medfølger. 

 
 
 



7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

 
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 

 
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende 
trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er 
montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

 
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 
medfølger ikke. 

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. 
Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

 
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på 
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
 

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 



HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig 
– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 



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 eiendoms-
megling § 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.

Gjennomføring av budgivning

Viktige avtalerettslige forhold

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 oppdrags- 
giver. 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, eks- 
empelvis 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,  
ieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato 
og eventuelle forbehold som for eksempel 
usikker  salg av nåværende 

bolig ol. Normalt vil ikke et bud med for- 
behold 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 orient- 
ere 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 for- 
behold. 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 forbudgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

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 bind-
ende 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  eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe  enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere 
ethvert bud, og er for eksempel ikke forplik-
tet 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 eiendom-
men dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper. 



Adresse:

Oppdragsnummer:

Meglerforetak: 
Saksbehandler: 

Telefon: 
E-post:

Kjøpesum: Kr.

Beløp med bokstaver:  Kr.

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den:        Kl.  

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:    

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det  
er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at  
budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato:    

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:    

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon:         Referanse og tlf nr.:    

Lånt kapital:        Kr.:    

Egenkapital:        Kr.:    

Totalt:        Kr.:    

Egenkapital består av:      Salg av nåværende bolig eller fast eiendom     Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

For eiendommen:

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon

Navn:    

Fødselsnr. (11 siffer): 

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: E-post:

Dato.: Sign:

Navn:    

Fødselsnr. (11 siffer): 

Adresse:

Postnr.: Sted:

Tlf.: E-post:

Dato.: Sign:

Budskjema

Bjorlia, 2669 Bjorli
Gnr. 2, bnr. 1046 i Lesja kommune

77179000

Nordvest Eiendomsmegling AS
Harald Osdal

70 30 08 80
hao@aktiv.no

15.02.2021



NOTATER



NOTATER





Hvor drømmer  
du om å bo?

Nordmenn bytter bolig cirka fire ganger i løpet av livet. Likevel er det svært få som 
legger en langtidsplan for sin egen boligreise. Snakk med oss om boligen du ser 
etter nå, og den du vil ha om 10 år – så kan vi tenke langsiktig sammen.

aktiv.no


