Tomt

Eidfjord
Fetalia

DNB Eiendom
Å kjøpe tomt kan være første steg på veien til et nytt
hjem og kanskje inngangen til en ny epoke i livet. Vi i
DNB Eiendom er opptatt av at kjøp av tomt skal være
en trygg, ryddig og enkel prosess – uten bekymringer.
Som Norges ledende eiendomsmegler har vi lang og
bred erfaring, og vi gleder oss til å hjelpe deg
gjennom alle steg i prosessen.

Fakta
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Jan Erik Guldbrandsen

Elin Merete Stormo

Nybygg Bergen

Nybygg Bergen

Epost ‑ Jan.Erik.Guldbrandsen@dnbeiendom.no

Epost ‑ Elin.Stormo@dnbeiendom.no

Mobil ‑ 924 12 356

Mobil ‑ 950 03 934

kontortelefon ‑ 902 27 777

kontortelefon ‑ 902 27 777

Dette prospektet er trykket på miljøvennlig papir.
Bra for deg. Bra for miljøet
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Informasjon om prosjektet
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Vedlegg

25

Få prospekt på mobil
Send Bolig til 09999
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Kort om prosjektet
Fetalia
Praktfullt beliggende hyttetomter i Eidfjord Resort ‑ Helårsdestinasjon
ved Hardangerviddens vestside, 800 m.o.h.
Inspirert av populære fjelldestinasjoner rundt om i verden har utbygger
invitert verdens fremste resortplanleggere, EcoSign Resort Planners, til å
skreddersy Vestlandets nye høyfjellsdestinasjon. Planen legger til rette for
en tett og intim fjellandsby med gågate, butikker, restauranter,
serveringssteder og underholdningstilbud. Det er også planlagt hotell med
alle fasiliteter, næringsbygg med forretninger og handel og bevertning. Det
planlegges også eget bygg for after‑ski og andre arrangementer.
Ferdig utbygget vil Eidfjord Resort ha et rikt aktivitets‑ og
opplevelsestilbud for store og små, sommer og vinter. I tidlig fase
planlegges oppføring av 6 seters stolheis til toppen av alpinanlegget med
nedfarter til enden av fjellandsbyens gågate. I tillegg til stolheisen
planlegges en mindre gondol som også går til alpinbakkens toppunkt,
«Amundsen viewpoint» hvor en har praktfull utsikt innover
Hardangervidden, mot Hardangergjøkulen og Sysendammen.
Hyttetomtene er fra 900 til 1200 m2 med priser fra 1.600.000,‑ til
2.250.000,‑.
For prosjektets hjemmeside: https://eidfjordresort.no/
Priser (fra ‑ til)
1 600 000 ‑ 2 250 000
Omkosninger (fra ‑ til)
41 342 ‑ 57 592

Eierform
Eiet
Boligtype
Tomt
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Området
Adresse
Fetalia

Postnummer
5785
Poststed
VØRINGSFOSS
Kommune
Eidfjord
Kommunenummer
4619
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Informasjon

Beliggenhet
Selve planområdet for bebyggelse ligger på et stort
platå i nydelig terreng med fine utsiktsforhold.
Hyttefeltene ligger flott til med fine avstander til
fjellandsbyen og planlagte leilighetsbygg. Enkelte
tomter ligger i noe mer skrånet/kupert terreng hvor
reguleringsplanen tillater underetasje og ekstra høyde
på bygg. Igangsettelsestillatelse for opparbeiding av
adkomstveier og infrastruktur er for tiden under
behandling hos Eidfjord kommune. Arbeidet planlegges
iverksatt så snart nødvendige tillatelser er på plass.
Fra Bergen kjører en E16 til Voss og RV 7 videre over
Hardangerbroen mot Eidfjord. En kan også kjøre via
Kvamskogen, Norheimsund og innover
Hardangerfjorden til Granvin. Fra Eidfjord kjører en opp
Måbødalen til Garen. Ta til høyre og følg veien mot
Fetalia. Du vil da
kunne se opp på platået der Eidfjord Resort ligger. Før
adkomstvei til feltet er etablert, parkerer en ved
hengeren med skilt Eidfjord Resort er plassert og
spaserer videre opp i området.
• Eidfjord sentrum og Cruisehavn 20 minutter
• Bergen, ca. 2 timer og 20 minutter (170 km.)
• Stord, ca. 3 timer (200 km.)
• Haugesund, ca. 3 timer (220 km.)
• Austevoll, ca. 2 timer og 45 minutter (188 km.)
• Osøyro, ca. 2 timer og 10 minutter (162 km.)
• Geilo, ca. 1 time (72 km.)
• Voss, ca. 1 timer (70 km.)
• Oslo, ca. 4 timer (290 km.)
• Stavanger, ca. 4 timer (280 km.)

Prosjektet

Om prosjektet
Inspirert av populære fjelldestinasjoner rundt om i
verden har utbygger invitert verdens fremste
resortplanleggere, EcoSign Resort Planners, til å
skreddersy Vestlandets nye høyfjellsdestinasjon. Planen
legger til rette for en tett og intim fjellandsby med
gågate, butikker, restauranter, serveringssteder og
underholdningstilbud. Det er også planlagt hotell med
alle fasiliteter, næringsbygg med forretninger og handel
og bevertning. Det planlegges også eget bygg for
after‑ski og andre arrangementer.

Ferdig utbygget vil Eidfjord Resort ha et rikt aktivitets‑
og opplevelsestilbud for store og små, sommer og
vinter. I tidlig fase planlegges oppføring av 6 seters
stolheis til toppen av alpinanlegget med nedfarter til
enden av fjellandsbyens gågate. I tillegg til stolheisen
planlegges en mindre gondol som også går til
alpinbakkens toppunkt, «Amundsen viewpoint» hvor en
har praktfull utsikt innover Hardangervidden, mot
Hardangergjøkulen og Sysendammen. Videre
målsetning er aktivitetspark med blant annet
barnetrekk, utendørs skøytebane, akebakker, terreng‑
og railspark, klatrepark og aktivitetspark for barn og
unge. I planen inngår også ytterligere skiheiser, after‑ski
bygg m.m. Estimerte tidsplaner fremkommer i
"Masterplan" som er vedlagt prospektet. Planene viser et
ambisjonsnivå for utviklingen av området, men endelig
gjennomføring avhenger av flere forhold som blant
annet finansiering, salgstakt m.v.
Hyttetomtene i dette trinnet er fra 900 til 1200 m2 med
priser fra 1.600.000,‑ til 2.250.000,‑.
Vedlagt prospekt følger blant annet tomtekart som viser
de ulike tomters nummerering og plasseringer.
Interaktivt kart på prosjektets hjemmeside https://
eidfjordresort.no/tomtevelger/ viser også hvilke tomter
som til enhver tid er ledig.
Hjemmeside
https://eidfjordresort.no/

Bebyggelsen
Boligtype
Tomt

Parkering og garasje

Garasje/Parkering
I henhold til reguleringsplanen skal areal for parkering
av 2 biler pr. husstand opparbeides innenfor egen tomt.
Nærmere bestemmelser fremkommer i reguleringsplan
som fremkommer i salgsoppgaven
Velforening
Det er pliktig medlemskap i velforeningen. Alle plikter å
være medlem og betale sin andel av kontingent som til
enhver tid vedtas på årsmøtet. Pliktig medlemskap i
velforeningen kan bli tinglyst som en heftelse på
eiendommen. Det vises til informasjonsskriv som
omhandler fellesbestemmelser i området. Interessenter
må gjøre seg kjent med innholdet før innlevering av
kjøpetilbud.

Økonomi

Priser (fra ‑ til)
Kr. 1 600 000 ‑ 2 250 000
Omkostninger (fra ‑ til)
Kr. 41 342 ‑ 57 592
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Omkostninger kjøpers beskrivelse:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum (eiendommens verdi
på tinglysningstidspunktet).
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,‑
Tinglysingsgebyr per panterettsdokument kr 757,‑
Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.
I tillegg betaler kjøper for alle offentlig
tilkoblingsavgifter.
Info kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt
fritidsbolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da det er
ubebygde tomter. For nærmere opplysninger kontakt
Eidfjord kommune, eller besøk https://
www.eidfjord.kommune.no/tenester/
avfall‑veg‑vatnog‑avlaup/vatn‑og‑avlaup/
gebyr‑for‑vatn‑og‑avlaup/. størrelsen på gebyrene vil
øke med hyttens størrelse og evt. antall tømminger av
avfall pr. å
Info eiendomsskatt
Det er i følge selger ikke eiendomsskatt per 2021, men
selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette
før overtagelsesdato.
18

Info formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie
Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder
for at eiendommen leies ut. Utbygger planlegger
etablering av utleieformidling som kan bistå med utleie
av fritidsboliger.
Offentlig og profesjonell utleie av fritidsbolig skal skje
gjennom Eidfjord Resort sitt bookingsystem når dette er
etablert. I perioden frem til etableringen av
bookingsystemet er i drift kan eiendommer fritt leie ut i
hht. sameiets vedtekter, evt husordensregler og
gjeldende reguleringsbestemmelser.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver i banken og som
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din
låneforespørsel.

Selger

Viktig informasjon
Tomtene omfattes av detaljreguleringsplan for Eidfjord
Resort Vest. Innenfor planområdet vil det være arealer
som selges og overskjøtes til kjøpere med eksklusiv
eierrådighet (med unntak for tinglyste servitutter) for
hver enkelt kjøper/eier. Videre vil det være arealer og
funksjoner som eies av utbygger eller blir realsameier
eller lignende, men som i nødvendig grad må kunne
benyttes av en eller flere av eierne innenfor
planområdet, det offentlige eller allmennheten.
Eksempler på fellesanlegg er: kjøreveier, gangveier,
turveier, belysning, vann‑ og avløpsanlegg med rør, felles
parkeringsplasser, annen veigrunn, returpunkt
renovasjon, strøm‑ og nettkabler, annet
uteoppholdsareal, felles anlegg for overflatevann, o.l.

Utbygger
Eidfjord Resort Holding AS

Megler

Kontaktperson
Jan Erik Guldbrandsen
Prosjektmegler
Jan.Erik.Guldbrandsen@dnbeiendom.no
Tlf: 924 12 356
Elin Merete Stormo
Prosjektmegler
Elin.Stormo@dnbeiendom.no
Tlf: 950 03 934
Ansvarlig megler
Ståle Iden
Områdeleder
stale.iden@dnbeiendom.no
Tlf: 950 24 164
Avdeling
DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bergen, Solheimsgaten
7C
5020 BERGEN
Tlf: 902 27 777
Org.nr.: 910 968 955

Overtakelse

Overtakelse
Tomten overtas etter nærmere avtale, men tidligst når
kartforretning er endelig gjennomført og matrikkel
etablert.

Kjøps‑ og salgsbetingelser

Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til kr 42500,‑ per enhet. I
tillegg betaler oppdragsgiver kr 5000,‑ i
oppgjørstjenester og kr 5000,‑ for rådgivning, fag og
analyse per enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av
opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev.
forretningsfører mv.: ca. kr. 2000,‑. Selgers
tinglysingskostnader: Kr. 585,‑. Grunnboksutskrift kr 172,‑
per utskrift og firmaattest kr 77,‑ per utskrift.
Betalingsbetingelser
Betaling av hele kjøpesummen og omkostninger
forfaller til betaling 2 dager før avtalt overtagelse.
Budgivning
Kjøpetilbud inngis på skjema for kjøpetilbud fast pris
som er vedlagt dette prospekt.
Oppdragsnummer
Oppdragsnummer 715215010
Salgsoppgavedato
Sist oppdatert: 08.10.2021
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I utbyggingsperioden vil utbygger eie alle fellesanlegg og
ha alle rettigheter til å inngå avtaler tilknyttet
fellesanleggene. Når utbyggingsperioden er avsluttet og
alle fellesanlegg er ferdigstilt, eller alternativt når deler
av fellesanlegg til enkelte trinn i utbyggingen er
ferdigstilt, er det planlagt at hele eller deler av
fellesanleggene overføres til et eller flere realsameie(r)
for eiendommene, et eller flere driftsselskap(er) eller en
kombinasjon av slike. Videre er det planlagt at det
etableres en eller flere velforening(er). Utbygger tar
forbehold om annen formålstjenlig organisering av
fellesanlegg. Utbygger forbeholder seg retten til å kunne
opparbeide, oppdele og organisere store deler av
fellesanleggene på den måte som utbygger finner
hensiktsmessig, eller for å tilfredsstille offentlige krav.
Eierne av eiendommene skal, fra hvert enkelt sitt
overtagelsestidspunkt, delta forholdsmessig til drift‑ og
vedlikehold av utbygde fellesanlegg og overholde
forpliktelser og kunne benytte rettigheter iht. vedlagte
informasjonsskriv og/eller fremtidige vedtekter.
Rettigheter og forpliktelser i form av medlemskap i
sammenslutninger, fellesanlegg som ikke er ferdigstilt,
m.m. vil først utløses på senere tidspunkt.

1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved
boligen 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 boligen,
jf. avhl § 3‑8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne
av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan
gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og
ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.
Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om
konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen før
tinglysning kan finne sted og oppgjør kan utbetales
selger.
Arealberegninger
Tomteareal fra 900 ‑ 1200 m2.
Tomtene fradeles fra bnr. 326. Fradeling er pr. oktober
2021 ikke gjennomført, men kartforretning er nært
forestående. Det tas forbehold om mindre avvik i
opplyst areal ved matrikulering. Eventuelle avvik vil ikke
gi kjøper grunnlag for f.eks. prisavslag, erstatning eller
heving av kjøp.
Det vises for øvrig til illustrerte tomtekart. Alle
illustrasjoner og skisser er ment å best mulig vise de
enkelte tomtenes beliggenhet men noe avvik kan
forekomme.

Utbygger kan innlemme andre eiendommer enn
eiendommer i planområde i sammenslutning(er),
herunder gi andre eiendommer rettigheter til bruk av
fellesanlegg mot å delta forholdsmessig til drift,
vedlikehold, mv.

HvitvaskingsregleneBestemmelser tiltak mot
hvitvasking / kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har
megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle
reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger en
forpliktelse om å bebygge ubebygde eiendommer for
frittstående hytter innen 36 måneder fra overtakelsen.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan
megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre
transaksjonen.

For nærmere informasjon se informasjonsskriv
vedrørende fellesanlegg i Eidfjord Resort.

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke
kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra
egen konto i norsk bank.

Lovanvendelse
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras således slik den fremstår
ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette
seg godt inn i salgsoppgaven og vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle interessenter å undersøke
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig
person før kjøpetilbud inngis.
Boligen har mangel i følgende tilfelle:

Dersom megler får mistanke om brudd på
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne
mistanke, har han plikt til å rapportere dette til
Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene
varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å
stanse gjennomføring av handelen.

Eiendommen
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Eierform
Eiet
Reguleringsplan og rammetillatelse
Detaljreguleringsplan Eidfjord Resort Vest Eidfjord
kommune, vedtatt 07.02.2021. Formålet med planen er å
legge til rette for alpindestinasjon med tilhørende
fjellandsby og hytteområde i Fetalia. Planområdet skal
nyttes til følgende formål:
Fritidsbustader
Fritidsbustader konsentrert (leiligheter)
Sentrumsområde.
Fritids‑ og turistformål
Hotell/overnatting
Skianlegg
Skiløpetrasé, turveg, skutertrasé
Vass‑ og avløpsanlegg
Øvrige kommunaltekniske anlegg
Andre særskilt angitte bygninger og anlegg
Anna uteopphaldsareal.
Parkering
Køyreveg
Gangveg/gangareal
Listen over er ikke utfyllende.
I følge reguleringsplanens pkt. 6.4 fremkommer
følgende bestemmelser som omhandler Fritidsbustader:
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Det kan førast opp ein fritidsbustad med ein tilhøyrande
garasje/uthus på kvar tomt. Garasjar/uthus skal saman
med fritidsbustaden utgjere ein heilskap i form,
materialbruk og fargeval.
Maksimal utnyttingsgrad er 20% BYA, men likevel maks
200 m2 BYA der %‑BYA tilseier høgare utnytting
Maksimal mønehøgd 6,0 meter over gjennomsnittleg
planert terreng. For tomt nr. 7‑9, 12‑15, 31‑36 og 41, kan
ein tillate underetasje og då med maksimal mønehøgd
7,0 m over gjennomsnittleg planert terreng.
Maksimal fyllingshøgde er 1,5 m frå opphavleg terreng,
målt loddrett frå fyllingstopp til opphaveleg terreng.
Men likevel slik at høgdeforskjell mellom fyllingsfot og
fyllingstopp ikkje overskrid 3 m.
For tomter som krev terrengopparbeiding med skjering,
skal forholdet mellom fylling og skjering væra 40/60.
Skjering skal målast frå opphaveleg terreng og loddrett
på skjeringsbotn. I desse tilfelle vert maks fyllingshøgde
sett til 2,5 meter målt loddrett frå fyllingstopp, og maks
høgdeforskjell mellom fyllingsfot og fyllingstopp 4
meter.
Maksimal høgde på grunnmur er 0,5 m. Dette kravet
kan fråvikast for hytter med tillate underetasje.
Areal for parkering av 2 bilar pr. bueining skal
opparbeidast innanfor eige tomt.

Areal som ikkje vert bygd ned skal i størst mogleg grad
vera urørt og behalde eksisterande vegetasjon.

Gjerde er ikkje tillate, med unntak av sikringsgjerde mot
bratte parti. Eventuelle sikringsgjerde skal ha mørke
fargar for best mogleg landskapstilpassing.
Området og nærområdet er under stor utvikling og
fornying. Det må påregnes ulike nye bygg og prosjekter i
nærområdet. Herunder vil endring av utsikts‑, innsyns‑
og solforhold påregnes. Videre vil det forekomme
anleggsarbeid på området. Plankart for planområdet
følger vedlagt salgsoppgaven. Det må også påregnes
utvikling av eiendommer som ligger utenfor
planområdet.
Det gjøres oppmerksom på at det pågår regulering på
vestsiden av planområdet med mulig adkomstvei forbi
nedre tomtefelt mot vest.
Hele reguleringsplanen er vedlagt salgsoppgaven og
interessenter må gjennomgå planen før innsendelse av
kjøpetilbud.
Vei, vann og avløp
Tomtene selges med vei frem til tomtegrensen, og
tilkoblingspunkt for vann, avløp, strøm og fiber innenfor
10 meter fra tomtegrensen. Kjøper betaler alle
påkoblingsavgifter og gebyrer.
Kostnader ifbm tilknytning til offentlig anlegg for vann
og avløp er fastsatt av Eidfjord kommune og forfaller til
betaling ved tilkobling. Tilknytning til strøm og fiber
forfaller til betaling ved tilkobling.
Tinglyste bestemmelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
4619/19/2:
25.01.1919 ‑ Dokumentnr: 900096 ‑ Utskifting.
Gjelder denne registerenheten med flere. Det er tinglyst
en utskifting fra 1919. Denne fremstår uklar for megler.
27.01.1944 ‑ Dokumentnr: 300066 ‑ Erklæring/avtale
Grensegangssak. Gjelder denne registerenheten med
flere. Som følge av uenigheter mellom naboer om hvor
eiendomsgrensene gikk, ble det holdt en
grensegangsforretning, hvor retten avgjorde tvisten.
09.12.1948 ‑ Dokumentnr: 300826 ‑ Skjønn
Gjelder denne registerenheten med flere.
‑Diverse påtegning: Innløysing av årleg erstatning
‑Nye vilkår: Rettshavar: Statkraft Energi AS, org.nr.
987059729
Det ble gjennomført en ekspropriasjon i 1948 til
gjennomføring av regulering av Halnevatn, som
innebærer at eiendomsrett og andre rettigheter ble
fratatt med tvang mot erstatning. Erstatningen
er fastsatt i ekspropriasjonsskjønnet.
29.04.1963 ‑ Dokumentnr: 300433 ‑ Erklæring/avtale
Konsesjon om erverv og regulering av vassdrag

Gjelder denne registerenheten med flere
‑Diverse påtegning: Rettshaver: Statkraft SF, 962 986
277, har tillatelse til å regulere innsjøen
Sysenvatn i Eidfjord kommune. Dokumentet beskriver
betingelsene for tillatelsen.
06.02.1976 ‑ Dokumentnr: 346 ‑ Best. iflg. festekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:122
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere. Det er tinglyst
festekontrakt i 1976 med bestemmelser om bebyggelse,
renovasjon, vannledning og adkomstrett. Festeren leier
en hyttetomt på eiendommen gnr 19 bnr 2. Selger
bekrefter at leieforholdet ikke har økonomisk betydning
for kjøper.
06.10.1978 ‑ Dokumentnr: 3549 ‑ Best. iflg. festekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:110
Bestemmelse om veg. Med flere bestemmelser. Gjelder
denne registerenheten med flere. Det er tinglyst
festekontrakt i 1978 med bestemmelser om bebyggelse,
renovasjon, vannledning og
adkomstrett. Festeren leier en hyttetomt på
eiendommen gnr 19 bnr 2. Selger bekrefter at
leieforholdet ikke har økonomisk betydning for kjøper.
10.11.1980 ‑ Dokumentnr: 4093 ‑ Best. iflg. festekontrakt
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:120
Bestemmelse om veg
Føresegn om parkeringsplass
Bestemmelse om vannrett
Med fleire føresegner, bl.a. føresegn om avfall, kloakk og
spillvatn.
Gjelder denne registerenheten med flere
Det er tinglyst festekontrakt i 1980 med avtale om
punktfeste på eiendommen gnr 19 bnr 2.
Festekontrakten inneholder bestemmelser om
bebyggelse, vann, avløp og renovasjon og
adkomstrett. Selger bekrefter at leieforholdet ikke har
økonomisk betydning for kjøper.
05.03.1981 ‑ Dokumentnr: 853 ‑ Skjønn
Gjelder denne registerenheten med flere
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Rettshavar: Statkraft SF, 962 986 277.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Rettshavar: Statkraft Energi AS, org. nr. 987059729
Oversikt over erstatningsbeløp som er utbetalt etter
skjønn.
05.03.1981 ‑ Dokumentnr: 854 ‑ Skjønn
Overført fra: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:2. Gjelder denne
registerenheten med flere.
‑Nye vilkår: Rettshavar: Statkraft Energi AS, org.nr.
987059729

Oversikt over erstatningsbeløp som er utbetalt etter
skjønn.
13.06.1988 ‑ Dokumentnr: 2318 ‑ Skjønn
Overskjønn
Gjelder denne registerenheten med flere
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Rettshavar: Statkraft SF, 962 986 277.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår
Rettshavar: Statkraft Energi AS, org.nr. 987059729
Nye vilkår: Rettshavar: Statkraft Energi AS, org.nr.
987059729
Utskrift av rettsbok. Det ble i 1981 holdt et tilleggskjønn
som innebar fastsettelse av erstatning til
de grunneiere og rettighetshavere som ble berørt av
utbyggingen av Eidfjord‑Nord og som tidligere
har solgt sine vassdragsrettigheter.
13.02.1995 ‑ Dokumentnr: 570 ‑ Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk. Med flere
bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere.
Rettighetshaver: Indre Hardanger Kraftlag, får leie en
tomt på gnr 19, bnr 2 i Eidfjord kommune for
plassering av en transformatorkiosk med tilkomstrett.
03.09.1998 ‑ Dokumentnr: 2864 ‑ Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å leggja opp og halda ved like
leidningar m.m. Gjelder denne registerenheten med
flere. Eidfjord kommune har rett til å legge og
vedlikeholde offentlig vannledning på eiendommen gnr
19
bnr 2 i samsvar med trase som fremgår av kartskisse.
Kommunen har adkomstrett til traseen for
nødvendig tilsyn og vedlikehold, inkl. nødvendig graving.
27.05.2014 ‑ Dokumentnr: 428857 ‑ Rettighet.
Rettighetshaver: Eidfjord Resort Holding AS Org.nr: 915
715 346, har rett (opsjon) til å bygge ut et
avgrenset område i Sysendalen i Eidfjord kommune.
20.04.2016 ‑ Dokumentnr: 351058 ‑ Bestemmelse om
veg
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:232, Bnr:233 og
Bnr:234, med tomtene som angitt i
dokumentet, har rett til å benytte areal over
eiendommen gnr 19, bnr 2 til etablering av traseer for
infrastruktur som vei, vann/avløp og strøm, samt
parkering i forbindelse med utbygging av
Feetaleite‑ og Grov hyttefelt. Tomtene ligger ikke på
utbyggingseiendommen og heftelsen er å
anse som ubetydelig for utbyggingen av gnr 19, bnr 326,
herunder også kjøpere i prosjektet.
08.06.2016 ‑ Dokumentnr: 513531 ‑ Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Feetaleite Hyttelag, org nr. 916 492 383,
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har bruksrett til arealer på eiendommen
gnr 19 Bnr 2, for opparbeiding av veier i samsvar med
detaljreguleringsplan Fet gnr 19, bnr 1, m.fl,
vedtatt 23.06.15.
11.03.2020 ‑ Dokumentnr: 2214856 ‑ Opsjonsavtale
Rettighetshaver: Eidfjord Resort Holding AS, org nr. 915
715 346
Overført fra: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:2. gjelder denne
registerenheten med flere.
Utvidelse av opsjonsfristen, til den 01.07.22.
15.12.2020 ‑ Dokumentnr: 3489451 ‑ Bestemmelse om
vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:324
Rettighetshaver: Knr:4619 Gnr:19 Bnr:324, har rett til å
legge vann‑ og avløpsledninger over gnr
19, bnr 2 og bnr 233. Rettighetshaver har veirett fra
offentlig vei og over gnr 19, bnr 1, 2 og 233 og
senere fradelte parseller, inn til egen eiendom. Videre
har rettighetshaver rett til 1,5 parkering på
fellesparkeringsplass på gnr 19, bnr 2, som vist på
kartskisse.
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28.06.2021 ‑ Dokumentnr: 784604 ‑ Registrering av
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4619 Gnr:19 Bnr:326
Elektronisk innsendt
Legalpant
Kommunen har legalpant for forfalte kommunale
avgifter og ev. eiendomsskatt.

Matrikkel

Eiendom
Fetalia
Gårdsnummer 19, bruksnummer 326 i Eidfjord
kommune.
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INFORMASJON VEDRØRENDE FELLESANLEGG I EIDFJORD
RESORT

formålstjenlig organisering av fellesanlegg. Organisasjonsform(er) for fellesanlegg,
uavhengig av organisasjonsform, kalles heretter «sammenslutning»
Dersom forholdene legges til rette for offentlig eierskap/tilknytting av tekniske anlegg og/eller
veier eller andre fellesanlegg i løpet av utbyggingsperioden eller senere, kan utbygger inngå
avtale om dette.

Dette dokumentet er utarbeidet i forbindelse med prosjektlansering av prosjektet Eidfjord
Resort. Informasjonen er å betrakte som foreløpige og det tas forbehold om endringer i
forbindelse med fortløpende utvikling, prosjektendringer, mv. Herunder kan det bli opprettet
flere ulike sammenslutninger med ulike vedtekter for de ulike sammenslutningene.
Den foreløpige informasjonen er ment å gi et bilde av forpliktelser og rettigheter for eiere og
andre innenfor planområdet, men er ikke ment å være fullstendig uttømmende. Utbygger og
grunneier forbeholder seg retten til å foreta alle nødvendige endringer i forbindelse med
utvikling, prosjektendringer, mv. Slike endringer må aksepteres av kjøpere i prosjektet og gir
ikke grunnlag for kompensasjon eller annet.

Eierne av eiendommene skal, fra hvert enkelt sitt overtagelsestidspunkt, delta
forholdsmessig til drift- og vedlikehold av fellesanlegg og overholde forpliktelser etter
nærværende iht. nærværende informasjon og/eller fremtidige vedtekter. Rettigheter og
forpliktelser i form av medlemskap i sammenslutninger, fellesanlegg som ikke er ferdigstilt,
m.m. vil først utløses på senere tidspunkt.
Eierne av eiendommene har rett og plikt til å være medlem av velforening(er), videre plikt til å
være medlem av andre formålstjenlig(e) sammenslutning(er) og rette seg etter de til enhver
tid fastsatte vedtekter for bruk av fellesanlegg som de enkelte eiendommene må benytte eller
er ment å benytte.

§ 1 Innledning
Reguleringsplan med plannavn Eidfjord Resort Vest og planid 2015002 er vedtatt av
kommunestyret i Eidfjord kommune den 08.02.2021.

Eierne av eiendommene er forpliktet til å medvirke i nødvendig grad hva gjelder opprettelse
av realsameie(r), velforening(er) eller andre aktuelle og formålstjenlige
organisasjonsformer/sammenslutning(er) hva gjelder drift- og vedlikehold av fellesanlegg.

Planområdet vil utvikles og opparbeides i tråd med reguleringsplanen så langt dette er
praktisk mulig.

Utbygger har en ugjenkallelig rett til å også innlemme andre eiendommer enn eiendommer i
planområdet i sammenslutningene. Herunder gi andre eiendommer rettigheter til bruk av
fellesanlegg mot å delta forholdsmessig til drift og vedlikehold.

Innenfor planområdet vil det være arealer som selges og overskjøtes til kjøpere med
eksklusiv eierrådighet (med unntak for tinglyste servitutter) for hver enkelt kjøper/eier,
heretter kalt «eiendommene».
Videre vil det være arealer og funksjoner som eies av utbygger eller ordre, men som i
nødvendig grad må kunne benyttes av en eller flere av eierne innenfor planområdet, det
offentlige eller allmennheten, heretter kalt «fellesanlegg»
Eksempler på fellesanlegg er: kjøreveier, gangveier, turveier, belysning, vann- og
avløpsanlegg med rør, felles parkeringsplasser, annen veigrunn, returpunkt renovasjon,
strøm- og nettkabler, annet uteoppholdsareal, felles anlegg for overflatevann, o.l.
Nærværende informasjon opplyser om mulig organisering og drift av fellesanlegg, samt
rettigheter og forpliktelser for henholdsvis eierne og brukerne av fellesanlegg.

§ 3 Medlemmer i sammenslutning(ene)
Eierne av eiendommer innenfor planområdet vil være medlemmer i en eller flere
sammenslutninger. Slike eiere vil være både privatpersoner som eier fritidsboliger for eget
bruk og foretak som driver ulike former for næringsaktivitet.
Utbygger fastsetter når de enkelte sammenslutninger starter alminnelig drift og innkaller de
aktuelle medlemmer til første konstituerende årsmøte på slikt tidspunkt utbygger finner
formålstjenlig.
Utbygger vil kunne innlemme andre eiendommer enn eiendommer i planområdet i
sammenslutning(er). Herunder gi andre eiendommer rettigheter til bruk av fellesanlegg mot å
delta forholdsmessig til drift, vedlikehold, mv.

Videre fremkommer det av nærværende informasjon eksemplet på bestemmelser som kan
bli bindende for de enkelte eiendommene.

Utbygger vil kunne dele planområdet inn i ulike delfelt, hvor hvert felt med de respektive
eiendommene innenfor feltene, har ansvar for fellesanlegg som hovedsakelig benyttes av
eiendommer i slike delfelt.

§ 2 Overordnet om fremtidig organisering og drift av fellesanlegg
Utviklingen og opparbeidelsen av planområdet vil skje trinnvis og over en viss tidsperiode,
heretter kalt «utbyggingsperioden».

Det vil av utbygger kunne fastsettes en brøk for hver eiendom som er medlem i den eller de
ulike sammenslutningene. Brøken skal i utgangspunktet benyttes for beregning av
felleskostnader, stemmeberegning, o.l. Brøken skal fastsettes skjønnsmessig basert på den
enkelte eiendoms faktiske bruk av fellesanleggene.
Herunder slik at brøk kan bli beregnet som følger:
- hver enkelt fritidseiendom har teller 1
- næringslokaler for detaljhandel og matvarer har teller 2 opp til 100 BRA og ytterligere
2 for hver påbegynte 100 BRA
- næringslokaler for overnatting, hotel, o.l. skal ha teller basert på antall rom * årlig
belegningsgrad

I utbyggingsperioden vil utbygger eie alle fellesanlegg og ha alle rettigheter til å inngå avtaler
tilknyttet fellesanleggene. Når utbyggingsperioden er avsluttet og alle fellesanlegg er
ferdigstilt, eller alternativt når deler av fellesanlegg til enkelte trinn i utbyggingen er ferdigstilt,
er det planlagt at hele eller deler av fellesanleggene overføres til et eller flere realsameie(r)
for eiendommene, et eller flere driftsselskap(er) eller en kombinasjon av slike. Videre er det
planlagt at det etableres en eller flere velforening(er). Utbygger tar forbehold om annen

-

næringsaktivitet ved drift av skianlegg skal ha en teller som hensyntar snitt antall
daglig besøkende, fratrukket alle øvrige tellere nevnt ovenfor, * 0,4.
nevner blir sum alle tellere.

Dersom eiere av eiendommene skal foreta offentlig og profesjonell utleie av sin fritidsbolig
skal dette skje gjennom Eidfjord Resort sitt bookingsystem når dette er etablert. I perioden
frem til etableringen av bookingsystemet er i drift kan eiendommer fritt leie ut.

Brøk kan fastsettes på annen formålstjenlig måte av utbygger ift. de enkelte eiendommers
bruk. Dog vil brøk være skjønnsmessig fastsatt og ikke et utrykk for eksakt faktisk bruk.

Det foreligger en forpliktelse til å bebygge ubebygde eiendommer for frittstående hytter innen
36 måneder fra overtakelsen.

§ 4 Formål
Formålet med sammenslutningene er å ivareta brukerne av fellesanleggets felles interesser,
herunder besørge drift og vedlikehold av fellesanlegg med henblikk på de ulike behovene
som henholdsvis næringsaktivitet og fritidsbruk krever.

Ved utbygging av eiendommer skal eierne ved inngåelse av avtale med
leverandører/håndverkere å opplyse om plikt til å hensynta / innordne seg den øvrige
utbyggingstrafikk som foregår i området, slik at han ikke er til hinder for utbyggingen.

Sammenslutningene skal være en konstruktiv hørings- og samarbeidspartner for videre
utvikling av området, samt bidra til å skape et godt, sosialt og sikkert fellesskap.
Sammenslutningene skal i nødvendig grad inngå avtaler om drift og vedlikehold av
fellesanlegget med kompetente leverandører. Såfremt utbygger selv eller ved tredjeperson
utpekt av utbygger, kan levere kompetente løsninger for drift og vedlikehold til
markedsmessige priser, har utbygger førsterett til å levere slike tjenester og løsninger
ovenfor sammenslutningene.
(Sammenslutningene kan ha bruksrett eller eiendomsrett til fellesanleggene. Dette vil
avklares og besluttes av utbygger på senere tidspunkt)
§ 5 Nærmere om plikter og rettigheter ved fellesanlegg
Medlemmene i den enkelte sammenslutningen vil være forpliktet til å rette seg etter vedtekter,
ordensregler gitt av styret samt vedtak fattet av årsmøtet og styret.
Medlemmene har rett til å benytte fellesanlegg til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og
for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesanleggene må ikke brukes
slik at andre brukere hindres i å bruke dem.
Offentlige etater, samt kabeletater og lignende har rett til å anlegge og vedlikeholde
ledninger og kabelanlegg på fellesanleggene mot å sette arealene i orden etterpå.

Ved utbygging av hyttetomter skal eierne følge planbestemmelsene i området. Videre skal
man søke å tilpasse hytten til omgivelsene hva gjelder utforming, farge- og materialvalg,
m.m. Eventuell utforming som medfører dispensasjon fra reguleringsplan må søkes direkte
med planmyndighetene på søkers eget ansvar.
§ 7. Felleskostnader
Medlemmer plikter å betale et forholdsmessig beløp for drift og vedlikehold av fellesanlegg.
Beløpet vil hovedsakelig være knyttet til drift og vedlikehold av følgende fellesanlegg:
- kjøreveier, gangveier, turveier, o.l
- evt. felles belysning ved veier, p-plasser
- preparering av skiløyper for tur/langrenn.
- merking, etablering, drift og vedlikehold av løyper og stier osv.
- felles parkeringsplasser
- returpunkt renovasjon
- annet felles uteoppholdsareal
Videre vil felleskostnader innbefatte kostnader ved:
- regnskapsføring, forretningsførsel og evt. revisjon
- administrasjonskostnader, evt. styrehonorarer, o.l.
- forsikringer
- evt. kommunale avgifter, eiendomsskatt, o.l. tilknyttet fellesanlegg

Dersom utbygger finner det nødvendig vil fellesveier i feltet kunne være tilkomstveier ved
utbygging og vedlikehold av heisanlegget i skiområdet og sentrumsområdet.

Felleskostnader skal i utgangspunktet fordeles mellom medlemmene etter sameiebrøken.
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte
eiendom/bruksenhet eller etter forbruk.

§ 6 Nærmere om plikter for de enkelte eiendommene
Eiendommen må ikke brukes slik at andre eiendommer påføres skade eller ulempe på en
urimelig eller unødvendig måte. Eiendommene skal vedlikeholdes på en alminnelig og god
måte.

Den enkelte eiendom/bruksenhet skal betale et akontobeløp som fastsettes av utbygger,
sammenslutningen på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.
Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

Det kan være behov for å montere enkelte fordelingsskap for strøm og tele på noen
eiendommer/hytter. Dette kan ikke nektes av eierne, men dog skal slik montering utføres på
egnet sted hensyntatt eiers ønske.

Fra overtagelse og fram til opprettelse av sammenslutninger betaler eierne av eiendommene
et årlig beløp fastsatt av utbygger. Dette vil utgjøre mellom kr. 3.000,- og 5.000,-, men skal
ikke vesentlig overstige de faktiske kostnadene som utbygger har i perioden.

Utbygger og ordre har rett til fritt å legge hoved-side- og stikk- ledninger for vann, overvann,
kabler og strekkrør med tilhørende kummer, kabelskap og fordelingsskap på og over
eiendommene. Retten omfatter også rett til tilkomst og arbeid med drift og vedlikehold av
disse installasjoner herunder graving under forutsetning at arealene/terrenget settes i orden
etterpå.

Den enkelte eier av eiendom hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS I PROSJEKTET Eidfjord resort - tomter
Leveres til DNB Eiendom; direkte til megler eller via elektronisk budskjema på www.dnbeiendom.no
Oppdragsansvarlig: Jan Erik Guldbrandsen
Mobil: 92412356
Oppdragsnummer: 715215010
Elin Merete Stormo
95003934
Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:

E-post 2:

Tlf. 1:

Tlf. 2:

Tlf. Hjem:

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på tomt nr. ______________ til følgende faste pris:
Kr.___________________________ - kroner _______________________________00/100, med tillegg av omkostninger
(2,5% av kjøpesum i dokumentavgift, tinglysningsgbeyr skjøte kr. 585 og tinglysningsgbeyr per pantedokument kr. 757,-). Kjøpetilbudet inngis
iht. salgsvilkår i Salgsoppgave/Eiendommen fra A til Å med vedlegg.
Betalingsplan:
Långiver:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Egenkapital:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Kjøpetilbudet gjelder til og med den _______ kl. ______
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder kjøpetilbudet til kl. 15.00 en uke etter at megler mottok det.
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over at handelen er juridisk
bindende for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake innen
akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det. Kjøpetilbud som megler mottar etter normal arbeidstid, kan ikke forventes
behandlet før neste arbeidsdag.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt.
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om kjøpetilbud, endringer i
kjøpetilbudbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
Personvern/GDPR
DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med
deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til iht personvernforordningen. Du kan lese mer om
hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/om-oss/personvern. Der finner du
også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.
DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr, adresse,
fødselsdato, eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres ifbm utsendelse av nyhetsbrev
om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer, samt utarbeide statistikk og
analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter.
Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte personopplysningene til formål
utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom.
DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnr og e-post for å sende ut spørreundersøkelser, for å få din
tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av
undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for
å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet
etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke besvares. Dersom du ønsker å reservere
deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her https://delivery-center.norstat.no/dnb/OptOut Grunnlaget for utlevering
av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f.
DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i kjøpetilbudskjemaet for å registrere ditt kjøpetilbud, sjekke finansiering, formidle
og avholde budprosess.
_____________________
Sted, dato

Kopi av legitimasjon

__________________________ ____________________________
Budgiver 1’s underskrift
Budgiver 2’s underskrift

Kopi av legitimasjon

