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Har du drømt om hytte i et av Norges fl otteste fjellområder? 

Er du glad i å gå eller kjøre på ski, ta lange turer i fjellet 

med eller uten fi skestang, ha anledning til å spille golf, eller 

bare sitte i hytteveggen med fantastisk utsikt til Skogshorn 

og innfallsporten til Jotunheimen? 

Nå kan du virkeliggjøre dine drømmer, i Storstøllie i 

Valdres. Tomtene har super beliggenhet rett ved Valdres 

Alpinsenter, Aurdal Fjellpark og Danebu.
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Kort beskrivelse av prosjektet og ideen bak

Storstøllie er områdene som er benevnt H12 og H13 i Kommmunedelplanen for Aurdalsåsen i Nord-Aurdal 

Kommune. Arealet er planlagt av landskapsarkitekt John Lie. Landskapsarkitekten har lagt stor vekt på at 

 tomtene skal være romslige og ha god beliggenhet. Videre er det lagt vekt på at tomtene skal være lett bebygg-

bare, slik at minst mulig inngrep i naturen er nødvendig for å få etablert bygningsmassen og etablere adkomst 

fra tilførselsveiene. 

Ideen bak prosjektet har vært å tilby romsligere tomter med mer friareal rundt. Resultatet har blitt at 

 tomtene ligger i mindre «grender» med en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 1,35 dekar. 

Alle tomtene vil få vann, strøm og avløp i umiddelbar nærhet. Det legges også opp kabler for bredbånd. 

Beliggenhet og geografi 

Storstøllie ligger sør vest vendt mellom 1.000 og 1.050 

meter over havet nord for Lomtjednet og Storstølvatnet 

i Aurdalsåsen. 

Området ligger ved Valdres Alpinsenter med fl ott 

utsikt over fjellet og fjellområdene i vest. Her ligger 

Skogshorn, Rankonosi, Mugnetind med fl ere. Jotun-

heimen og den kjente Besseggen er innen rekke-

vidde. 

Avstanden fra Oslo til Aurdal er 165 km. Følg 

E-16 til Aurdal kirke og deretter skilting til Valdres 

Alpinsenter og Aurdal Fjellpark – Valdres. Det er ca 

6,5 km fra E-16 til Storstøllie. 

Infrastruktur

Fjellendin AS er et aksjeselskap som står for pro-

sjektering og utbygging av infrastrukturen i området. 

Denne infrastrukturen er i første rekke vann, avløp, 

strøm og bredbånd. Tomtekjøpere erverver en andel 

i selskapet i form av en B aksje pr. tomt. Pris for B 

aksjen er kr 425.000,–. Dette er inkludert i kjøpe-

summen.  

Fjellendin AS ferdigstiller infrastrukturen i hen-

hold til godkjente planer. Fjellendin AS stiller overfor 

kjøper bankgaranti som sikkerhet for ferdigstillelse av 

infrastrukturen. 



Generell informasjon

Reguleringsplan

Reguleringsplan for området H12 og H13 i Nord 

Aurdal Kommune ble godkjent av kommunestyret den 

15. desember 2005. Reguleringsplanen og regule-

rings- betingelsene ligger vedlagt. Bestemmelsene 

er også tilgjengelig fra Nord-Aurdal Kommune, tel. 

61 35 90 00. Tomtekjøper aksepterer at selger kan 

utnytte sine disponible arealer for utbygging. Dette 

gjelder ikke arealer som ligger over reguleringsgren-

sen i kommunedelplanen som er kote 1050. 

Tomtestørrelser

Tomtestørrelsene vil variere mellom 1 035 m2 og 

1 966 m2, se vedlagt tomtekart. Tomtene er markert i 

terrenget med en stikk i hvert hjørne av tomten. Det er 

utarbeidet et eget stikningskart som viser nummer og 

plassering av hver enkelt stikk. og hvorvidt det er en 

feil margin på punktet i forbindelse med utsettelsen 

(GPS avvik). Der det er en feil margin på punktet i 

forbindelse med utsettelsen (GPS avvik) er det i så fall 

markert med eks; +/– 0,5 meter. De aller fl este stikk 

er satt ut uten avvik. 

Vei

Det vil bli anlagt ferdiggruset vei frem til alle tomter. 

Atkomstveien planlegges å være ferdig i løpet av 

høsten 2006. 
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Vann

Vannforsyning skjer ved etablering av vannsystem 

tilkoblet godkjent vannverk. Nord- Aurdal Kommune 

skal overta ansvar og drift for vannforsyningen. Vann-

ledning vil bli lagt inntil eller inntil tilnærmet tomte-

grense med ett tilknytningspunkt. Vannforsyningen er 

planlagt ferdigstilt i løpet av 2006. Tilkoblingsavgiften 

er p.t. ca. kr 20 000,– med tillegg av mva. 

 
Kloakk

Intern kloakkledning tilkoblet kommunalt kloakknett 

vil bli lagt inntil eller inntil tilnærmet tomtegrense 

med ett tilknytningspunkt. Kloakkanlegget er planlagt 

ferdigstilt i løpet av 2006. Tilkobling er p.t. kr 60,– per 

kvm areal BRA med tillegg av mva, minimum 60 m2, 

dvs. minimum kr 3 600,– med tillegg av mva.  

Strøm

Permanente strømkabler vil bli lagt fram i alle stikk-

veier med fl ere tilknytningspunkter. Strømkablene vil 

bli fremført i løpet av 2006. Valdres Energiverk AS 

vil være nettleverandør. Tilkobling/anleggsbidrag for 

strøm er p.t. kr 29 300,– med tillegg av mva. 

Byggestart 

Byggestart på de fl este tomtene kan forventes igang-

satt i løpet av 2006. Forventet overlevering av tomtene 

blir sommer/høst 2006.

Kabelnett

Tilkoblingsavgift for kabelnett betales av kjøper.

Rettigheter/Forpliktelser

Hver enkelt tomt vil få tinglyst veirett, samt rett og plikt 

til å tilkoble seg tomtefeltets anlagte vann/kloakk og 

strømkabel nett. Selgeren forbeholder seg retten til 

innen fem år å hugge trær på tomten som kan stenge 

for sol og utsikt for andre, samt bortkjøring og eien-

domsretten til dette. 

Velforening

Tomteeiere i reguleringsområdet H12 og H13 plikter 

å være med i hytteforening/velforening for området. 

Formålet vil være å forestå fordeling av fremtidige 

driftskostnader som vedlikehold av fellesanlegg (brøy-

ting og vedlikehold av vei mv.). Velforeningen plikter 

også å delta i løypelag med minimum kr 500,– per 

år per tomt/hytte. Denne avgiften går til merking og 

oppkjøring av turstier og skiløyper. 

Selger stifter velforeningen. Vedlagt er vedtekter 

som tomteeierne kan endre og tilpasse innenfor lovens 

regler. Velforeningen har plikt til å overta det interne fer-

digstilte vann/kloakknettet i driftssikkert stand vederlags-

fritt når området i reguleringsplanen er solgt/utbygget. 

Priser/Omkostninger

Inkludert i prisen for tomten og andel i infrastrukturen 

ligger fremføring av faste grunnlagsinvesteringer (vei, 

vann, kloakk, strømkabel og kabel for bredbånd) med 

unntak av tilkoplingsavgifter. Kjøper er ansvarlig for 

og bærer alle kostnader som er forbundet med til-

kobling til ovennevnte anlegg samt nødvendige 

arbeider på egen tomt og frem til tilkoblings-

punkt.

Areal

Oppgitt areal vil ikke 

infl uere på prisen 

med mindre 

arealet av viker 

mer enn 

+/– 5 % mel-

lom beregnet 

areal i vedlagte 

tomtekart/kjøpe-

kontrakt og faktisk 

oppmålt areal i 

henhold til måle-

brev. Regulering 

vil i så fall skje 

etter m2-pris for 

tomten. Der det 

er avvik mellom 

grensemerker, 

gjelder tomtekar-

tet foran grense-

merke i marka. 

vann, kloakk, strømkabel og kabel for bredbånd) med 

unntak av tilkoplingsavgifter. Kjøper er ansvarlig for 



Aktiviteteter

Aurdal og Kruk Løypelag

Aurdal og Kruk Løypelag har ansvaret for skiløypenettet fra 

Nordre Fjellstølen og Bjørgovardin forbi Nythun og Kruk 

til Heimåsgrinda ved Valdres Skisenter og Skardåsen. 

Derfra overtar Leirin Skiløyper ansvaret videre innover forbi 

Skarve og Runde Mellen mot Beitostølen. Det er sammen-

hengende oppkjørte skiløyper fra Storstøllie til Beitostølen! 

Aurdal og Kruk Løypelag sørger for at 130 kilometer 

med oppkjøret løyper i sitt nett er av topp standard. I 2004 

kjøpte laget inn en helt ny prepareringsmaskin og aldri har 

løypenettet vært bedre! 

 Valdres Alpinsenter

Dette er Valdres største alpinsenter med over 400 meter 

høydefall fra toppen som ligger ved Aurdal Fjellpark, 

Valdres, 1 034 moh! For mer informasjon, gå til www.

valdresalpin.com eller www.aurdal-fjellpark.no 

Valdres Golf 

Golfbanen ligger i et naturskjønt område ned mot Aurdals-

fjorden, ca. 9 km fra Storstøllie. Banearkitekt er Jeremy 

Turner. Han har tegnet en rekke tilsvarende baner i Norge 

og i utlandet, og er bl.a. kjent for sin evne til 

å utnytte landskapets særtrekk på en 

førsteklasses måte. Banen har blitt 

avbildet fl ere ganger i pressen for sin 

fl otte beliggenhet og høye kvalitet. 

Se også  www.valdres-golf.no 
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Diverse

Organisering av tomtekjøp

Tomtene selges av Storstølknatten AS. Bygging av 

infrastruktur som vei, vann, strøm og avløp gjennom-

føres av Fjellendin AS. Hver tomt får eget gårds- og 

bruksnummer.

Grunneiersamarbeid:

Grunneierne for Aurdalsåsen har inngått et frivillig 

samarbeid som regulerer visse saker mellom grunnei-

ere som bygger og fradeler sin eiendom og de som 

holder friareal. Dette går blant annet ut på at de som 

selger tomter skal betale inn et engangsbeløp pr. tomt, 

for tiden kr 10 000,– til felles formål innen fortrinnsvis 

turisme og landbruk. Midlene kan brukes som bidrag 

til løypelag, tiltak i fi skevann mv. Avtale om grunn-

eiersamarbeid ligger vedlagt. 

Velforening og foreningens oppgaver: 

Tomtekjøperne plikter å delta i en velforening som skal 

bidra til å løse felles oppgaver som brøyting, vedlike-

hold, deltagelse i løypelag mv. Velforeningen er også 

pliktig til å delta i Løypelag som står for merking og 

oppkjøring av skiløyper. I dag ivaretas dette av Aurdal 

og Kruk Løypelag. 

Forslag til vedtekter i velforeningen Storstøllie 

ligger vedlagt. 

Arkitekter og entreprenører: 

Storstølknatten AS ønsker å bidra til at området får 

fl ott utforming og kvalitet. Det er et ønske om å sørge 

for at kvalifi serte arkitekter og håndverkere tar seg av 

byggeprosessen. 

Storstølknatten AS vil utarbeide en liste over de 

arkitekter, entreprenører og håndverkere som man 

ønsker gjennomfører byggeoppdrag i felt H12 og H13. 

Storstølknatten AS vil sørge for at det blir et mangfold 

og konkurranse mellom listen av entreprenørene og 

leverandørene. Hensikten er å sørge for god kvalitet 

og luke ut det som man har sett av skandaløse bygge-

prosjekter både med hensyn til utforming og kvalitet. 

Omkostninger

Inkludert i prisen for tomten og andel i infrastrukturen 

ligger fremføring av faste grunnlagsinvesteringer (vei, 

vann, kloakk, strømkabel og kabel for bredbånd) med 

unntak av tilkoplingsavgifter.

Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdien 

(kjøpesum minus B-aksjen).

Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1 548,–

Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument inkl. 

attest kr 2 107,–

Ved kjøp av fast eiendom innbetales normalt ca. 

10 % av kjøpesummen ved kontrakts underskrift. 

Den resterende del av kjøpesummen innbetales ved 

overtagelse.

Megler
Jaran Koppen Sunde

Prosjektmegler avd Oslo, prosjekt

E-post: jaran.sunde@dnbnoreiendom.no

(a:) 24 04 50 81 (m:) 90 61 03 89

Henning Lunde 

Statsautorisert eiendomsmegler avd. Oslo Solli plass

E-post: henning.lunde@dnbnoreiendom.no

(a:) 22 54 29 33 (m:) 90 92 47 92

Faks: 23 20 24 91



Salgs- og betalingsvilkår mv. 

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkel-

ser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne 

sammen med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers 

besiktigelse, jf. Avhendingslovens § 3-9. Dette betyr bl.a. at det kun foreligger en 

mangel når:

•  Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og 

som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige 

opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå 

ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.

•  Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere 

stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og for-

holdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til megler før overtagelse. Det 

forutsettes innbetalt 10 % av kjøpesummen ved kontraktsunderskrift. Utbetaling til 

selger skjer etter overtagelsen og opptjente renter på klientkonto tilfaller selger.

Formidling

DnB NOR Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DnB NOR Bank ASA for 

 formidling av lånekunder. 

Kun personer som har samtykket vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en 

internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for 

 kunden.
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§ 1. Medlemmer 
Medlemmer i Storstøllie Vel er hyttetomter i utbyggingsområdene 
H12 og H13 i kommunedelplan for Aurdalsåsen i Nord-Aurdal 
Kommune, heretter kalt Storstøllie.

§ 2. Medlemskap
Samtlige eiere av nyetablerte tomter har rett og plikt til medlem-
skap. 

§ 3. Styre
Storstøllie Vel skal ha et styre på tre medlemmer og et varamedlem. 
Styreformannen velges av årsmøtet for ett år om gangen. 

Styret er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer er til stede. 
Styret fører protokoll fra sine møter. 

Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene 
utover naturlige felleskostnader og kontingenten. 

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar i nærheten av Storstøl-
lie og kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på annen 

forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. E-post er akseptert 
som medium for kunngjøring og formidling av sakspapirer. Sammen 
med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker 
som har vært behandlet og skal behandles. Årsmøtet ledes av den 
møteleder som velges på møtet. 

Årsmøtet behandler følgende:
1. Styrets beretning
2. Årsregnskap/beretning
3. Valg formann, styremedlemmer, vararepresentant
4. Fastsettelse av kontingent
5. Øvrige saker som står i innkallelsen.

§ 5. Stemmeregler
Ved avstemming har hver fritidseiendom en stemme. Det er anled-
ning til å møte med fullmakt eller å gi fullmakt til styrets medlemmer 
eller styrets formann. 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende 
medlemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever tre-fjerdede-
ler av de avgitte stemmer.

§ 6. Ekstraordinært medlemsmøte
Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når man finner dette nød-
vendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger 
dette. 

§ 7. Årsmøteprotokoll 
Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og to medlemmer valgt 
av årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§ 8. Forpliktelser
Storstøllie Vel har følgende forpliktelser:
1.  Vedlikehold og brøyting av alle veier fram til tomtegrense i Stor-

støllie 
2.  Forholdsmessig andel av vedlikeholdskostnader for internt vann 

og avløpsnett
3.  Deltagelse i løypelag med tilskudd på minimum kr. 500 pr. tomt 

til løypekjøring 

 

Forslag til vedtekter for Storstøllie vel

Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:   15.12.05 
Sist revidert:   01.12.05. 

PLANENS FORMÅL
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av frittliggende 
private hytter og hytter for utleie i Storstøllie – gnr 95 – bnr 1, på 
Aurdalsåsen i Nord-Aurdal kommune. 

§ 1  GENERELLE BESTEMMELSER
Bestemmelsene gjelder for området som er markert med plang-
rense på kart i 
målestokk 1: 2000, datert 21.05.05.

Området er regulert i henhold til Plan- og bygningslovens § 25 til 
følgende formål:

BYGGEOMRÅDER
H Område for fritidsbebyggelse
E Område for erverv

SPESIALOMRÅDER
PV Privat veg
FL Friluftsområde
Frisiktsone
SP Kommunalteknisk anlegg – Pumpestasjon

§ 2 GENERELLE PLANKRAV BYGGESKIKK 
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i området skal det legges 
vekt på god arkitektonisk utforming. Det skal også legges vekt på 
god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger som bevarer mest mulig 
av eksisterende vegetasjon.

DISPENSASJONSØKNADER
Ved eventuelle søknader om dispensasjon skal det legges stor vekt 
på bygningenes terrengtillpassing. 

HENSYN TIL KULTURMINNER
Dersom det ved tiltak i marka skulle dukke opp mulige kulturmin-
ner, må arbeider straks stanses. Tiltakshaver har ansvar for at 
kulturseksjonen i Oppland fylkeskommune, blir varslet omgående, i 
samsvar med §§ 4, 6 og 8 i kulturminneloven av 9. juni 1978.

§ 3 BYGGEOMRÅDER
Generelt for de nye byggeområdene:
Byggene skal ha utforming, materialbruk, dimensjoner og fargebruk 
som passer inn i det lokale bygningsmiljøet. Byggene kan oppføres i 
laft og reisverk eller som en kombinasjon 

av dette. Vegger med reisverk skal kles med villmarkspanel eller 
tømmermannspanel. Fargene skal være mørke og matte naturfar-
ger. 

Byggene skal ha takvinkel mellom 22 og 33 grader. Mindre tak 
over inngangspartier o.l. kan ha annen takvinkel. Tekkemateriale 
skal være skiferstein og/ eller torv og/ eller tre.

Synlig grunnmur skal ikke være høyere enn 0,5 m unntatt ved 
godkjent underetasje. 

Reguleringsplan for Storstøllie
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Avfall skal håndteres slik kommunen til en hver tid bestemmer.
Lengden fra bygg til grense med naboeiendommer og land-

bruksområde/friluftsområde, skal være slik planen viser for hvert 
enkelt byggeområde. Byggegrensen fra midtlinje av veg skal være 
slik som planen viser for tilliggende byggeområder.

Alle kabler innenfor planområde skal legges i jorden.

Rekkefølgebestemmelser
Bebyggelsen innenfor planområde skal knyttes til godkjent vann- og 
avløpsanlegg.
Før det søkes om byggetillatelser skal utbygger utarbeide en samlet 
vann- og avløpsplan for området. Denne planen skal fremlegges 
Nord-Aurdal kommune for godkjenning før byggetillatelser blir gitt.
Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for noen av tomtene før tilknytning 
til adkomstveg, avløpsanlegg og vannforsyning er sikret og anlegget 
ferdigstilt samt at disse har fått tilfredsstillende standard og er sikret 
i medhold av gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 
Før nye byggetillatelser gis må den delen av Storstølvegen som skal 
benyttes av de nye byggeområdene utbedres slik at den framstår 
som en trafikksikker veg med tilstrekkelig kapasitet i forhold til utvi-
det bruk. Vegen mellom avkjøringa til Danebu og Storstølbommen 
må være lagt om og planfri kryssing av hovedvegen for skiløpere 
med mer må være etablert. (Jfr. reguleringsendring for Del av 
93/31, Danebu – Fritidshytter/-leiligheter.)

Før de siste 35 byggetillatelsene blir gitt og før utbygging av 
næringsområdene blir tillatt igangsatt skal det være regulert og opp-
arbeidet parkeringsplass for dagsturister og tilfeldig besøkende. Det 
skal være etablert en oppstillingsplass pr. godkjent boenhet innenfor 
planområdet. I tillegg skal krysset Storstølvegen / Fjellparkvegen 
være lagt om med sikte på etablering av et nedfartsområde fra 
Alpinsenteret.

Grøfter og vegskråninger – skjæringer/ fyllinger, skal påføres 
egnet jord og tilsås med anbefalt naturgrassfrøblanding for stedet. 
Dette skal gjøres så snart forholdene ligger til rette for det, og etter 
at vegene innenfor planområde er ferdig bygget.

Dokumentasjonskrav
Situasjonsplan
Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan som 
viser:

Lokalisering av bebyggelsen. % BYA. Nødvendige profiler. Veger 
og plasser. Vegetasjon.

OMRÅDER FOR HYTTEBEBYGGELSE 
Områder med oransje farge i plankartet skal nyttes til frittliggende 
hyttebebyggelse med tilhørende anlegg.

Områdene H1–H28:
Regulerte tomter kan ikke deles.
Hovedmøneretning på hovedhytte skal ligge parallell med terreng-
kotene.

Mønehøyden skal ikke være over 5.5 m målt fra grunnmur eller 

5.9 m over gjennomsnittlig planert terreng. For hytter som skal leg-
ges inn i bratt skrånende terreng, kan det godkjennes underetasje 
etter en konkret vurdering av den enkelte byggesøknad. 

Hyttene skal koples til godkjent vann- og avløpssystem.
Det er ikke tillatt med gjerder eller stengsler ut over inngjerding 

av inntil 100 m² ved inngangspartiet som skjerming mot husdyr. 
Dette skal vises på situasjonsplan ved byggesøknad og skal være 
skigard.

Det kan ikke settes opp flaggstang på tomtene.
Det skal utarbeides situasjonsplan for hver tomt. Planen skal 

tilfredsstille de krava som planutvalget i kommunen har til slik 
plantype, og skal legges ved byggemeldinga.

Plassering av garasje skal vises på situasjonsplanen ved byg-
gemelding. Dette selv om garasjen ikke skal bygges samtidig med 
hovedhytta.

 På tomtene i disse områdene kan en bygge inntil tre bygg 
– hovedhytte, anneks og uthus/garasje. Anneks og uthus/ garasje 
skal tilpasses hovedhytte i størrelse og form, materialbruk og farge-
bruk. Byggene skal være plassert i tunform.

Bebygd areal «BYA» skal være lik eller mindre enn 15 % av 
tomtearealet, men bruksarealet (BRA) skal uansett ikke overskride 
200 m², hvorav anneks ikke skal være over 60 m² og uthus/garasje 
ikke skal være over 40 m².

Hyttene skal ha oppstillingsplasser for 2 biler på egen tomt. 

OMRÅDER FOR ERVERV
Områder med lys blå farge i plankartet skal nyttes til hyttebebyg-
gelse med tilhørende anlegg for utleie og forretningsdrift.

Områdene E1-E5:
Mønehøyden skal ikke være over 6.5 m målt fra grunnmur eller 7 m 
over gjennomsnittlig planert terreng for hovedbygg. 

Byggene skal koples til godkjent vann- og avløpssystem.
Deler av område kan inngjerdes. Dette skal vises på situasjons-

plan ved byggesøknad. Gjerde skal være skigard.
Det kan ikke settes opp flaggstang på områdene.
Det skal utarbeides en detaljert situasjonsplan for hvert område 

som grunnlag for godkjenning av byggemelding. Denne situasjons-
planen skal vise samlet plassering av bygg, forstøtningsmurer,  par-
keringsplasser samt øvrige konstruksjoner og terrenginngrep for det 
aktuelle området. Det skal legges særskilt vekt på at utbyggingen får 
en god estetisk og funksjonell utforming.

Bebygd areal «BYA» skal være lik eller mindre enn 20 % av 
tomtearealet.

Byggeområdene skal ha tilfredsstillende parkeringskapasitet . 
Det skal tilrettelegges minimum 1.5 parkeringsplasser pr. 

boenhet og 1 plass pr. 50 m² forretnings-/bevertningsareal. Disse 
plassene skal være ferdigstilt før bygningene tas i bruk. Parke-
ringsarealer på bakkenivå skal ikke medregnes i tomtearealet ved 
utregning av % BYA.

Ved utbygging som går vesentlig ut over disse bestemmelsene 
skal det utarbeides bebyggelselsplan. 

§ 4 SPESIALOMRÅDER FRILUFTSOMRÅDE – FL
Områder merket med lys grønn farge og horisontal skravur er 
friluftsområder – myrområder/ vegetasjonssoner, korridorer, stier 
med mer innenfor planområde. Område regulert til Spesialom-
råde friluftsområde skal sikre tilgjengeligheten til omkringliggende 
landbruks-, natur- og friluftsområder, samt verne om mest mulig 
av terreng og vegetasjon i område, og eksisterende stier. Vegetasjo-
nen skal skjøttes på en skånsom måte. Områdene kan nyttes for 
framføring av ledninger for vann, avløp, elektriske kabler, telekabler 
og tv-kabler. 

SKILØYPER
Innenfor område regulert til skiløype kan det etableres maskinpre-
parert skiløype. Det er tillatt med rydding av trær og annen vegeta-
sjon samt mindre og skånsomt utførte terrenginngrep dersom dette 
er nødvendig for å komme fram med løypemaskin.

PRIVAT VEG – PV:
Områdene som er merket med grå farge og vertikal skravur på 
plankartet er private veger og er regulert til formålet Privat veg. 

PV1 er eksisterende stølsveg/ hovedadkomstveg – vegen mot 
Storstølen, som går gjennom planområde i sør. PV1 er vist med 
reguleringsbredde på 10 m, med en kjørebredde på 5 m og skulder 
på 0,25 m på hver side. 

PV2 og PV4 skal ha en kjørebredde på 5,0 m med 0,25 m skul-
dre på hver side. Total reguleringsbredde er 10 m. 

PV3 skal ha en kjørebredde på 3,5 m med 0,25 m skulder på 
hver side. Total reguleringsbredde er 8,0 m. Stikkveger fra PV2, 
PV3 og PV4 kan ha reguleringsbredde på 7,0 m.

Byggegrenser i forhold til midtlinje veg for vegene PV1, PV2, 
PV3 og PV4 skal være 15 m. Byggegrenser i forhold til midtlinje veg 
for stikkveger er 10 m.

Vegene må ikke på noe sted ha brattere stigning enn 1:9. 
Vegene skal legges skånsomt i terrenget. 

FRISIKTSONE:
Frisiktsonen er vist ved avkjøringen fra Storstølvegen – PV1, til 
vegen til hytteområdene – vegene PV2, PV3 og PV4. Sikttrekanten 
skal være 6 meter inn i avkjøringen fra kanten av stølsvegen og 60 
m etter stølsvegen i begge retninger.

For øvrige veger innenfor planområde skal sikttrekanten være 4 
m inn fra kanten av vegen og 40 m etter vegen i hver retning.

KOMMUNALTEKNISK ANLEGG  
– PUMPESTASJON – SP1:
Innenfor område som er merket med rosa farge på plankartet skal 
det anlegges pumpestasjon for avløp. Innretningen skal overbygges 
med et lite bygg som skal tilpasses bygningene i område når det gjel-
der materialbruk og fargebruk. Taket skal tekkes med torv og bygget 
skal tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon på en god måte.

Det anbefales at nye og eksisterende vegbommer i planområdet 
utformes slik at rullestolbrukere kan passere også stengt bom.
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§1. Formål
Avtalens formål er:

a)  Aurdalsåsen Grunneiersamarbeid BA skal være pådriver for 
å utvikle Aurdalsåsen til et miljømessig attraktivt område der 
landbruk og reiseliv blir tatt hensyn til i en helhetlig utvikling i 
samsvar med grunneiernes interesser. Andelslaget vil i felleskap 
forvalte utmarksressursene på en måte som skaper økt grunnlag 
for arbeid og inntekt innenfor rammen av en langsiktig forvaltning. 

b)  Aurdalsåsen Grunneiersamarbeid BA skal ta et overordnet 
ansvar for utvikling av stier, løyper og andre aktivitets- og opple-
velsestilbud.

c)  Aurdalsåsen Grunneiersamarbeid BA skal sikre «kjøreregler» 
for bruk- og refusjon av investeringer i infrastruktur, nærmere 
bestemt vann, kloakk, strøm, vegsystemer og lignende som byg-
ges ut i privat regi. Det legges ikke opp til noen felles ubygging 
av infrastruktur. 

Avtalen inneholder således bestemmelser vedr. organisering av del-
takende grunneiere for gjennom andelslaget å kunne opptre samlet 
utad i plan- og utbyggingssaker innenfor de deltakende grunneieres 
områder. Videre inneholder avtalen grunnleggende prinsipper for 
finansiering av nødvendige felles tiltak, og som skal legges til grunn 
ved utarbeidelse av senere avtaleverk. Det vises i denne forbindelse 
spesielt til §§ 4 og 6 nedenfor.

§2. Selskapsform
Aurdalsåsen Grunneiersamarbeid BA er et selskap som er organi-
sert som et andelslag med begrenset ansvar og bygd på samvirke-
prinsippet til Norges Vel (heretter kalt andelslaget).

§3. Deltagelse
Grunneiere/grunneierlag/utmarksområde (heretter kalt grunnei-
erlag) og rettighetshavere som deltar i samarbeidet er innenfor 
områdene Aurdal Austås sameige, Aurdal Østås grunneierlag, 
Ruud/Thoresen, Sørei utmarksområde/Kollsrudåsen. Grunneierla-
gene representerer sine medlemmer i samarbeidet.  Enkeltgrunnei-
ere som ønsker å delta i samarbeidet, men som ikke er medlem i 
et grunneierlag kan bli deltaker. Enkeltgrunneier kan ikke velges til 
styret, og har dermed ingen formell innflytelse over forvaltningen av 
avtalen.

Andelslaget er forpliktende for de grunneiere og grunneierlagene 
som er med. Deltagelse i andelslaget skjer ved underskrift av denne 
avtalen. 

§4. Styret
Andelslagets organ er styret.

Hvert grunneierlag; Aurdal Austås sameige, Aurdal Østås grunn-
eierlag, Ruud/Thoresen, 

Sørei utmarksområde /Kollsrudåsen velger to representanter til 
styret i andelslaget som skal forvalte avtalen. Hvert område velger er 
vararepresentant. Styret velges på årsmøte i det enkelte grunneier-
lag som holdes innen av utgangen av april måned hvert år.

Styret er valgt for et år ad gangen og styret velger selv styrets 
 leder som velges på første styremøte etter årsmøtet. Hvert styre-
medlem har en stemme. Ved stemmelikhet har styrets leder dob-
beltstemme. Styret kan ansette forretningsfører etter behov.

Styret har følgende oppgaver:

a)  Forvalte felleskassa i tråd med §6. Styret skal påse at felleskas-
sens midler over tid brukes noenlunde likt på reiselivsformål og 
landbruksformål. Styret kan nærmere retningslinjer for fordeling 
av midler i tråd med §6 der det er nødvendig.

b)  Representere grunneierlagene utad i plan- og utbyggingssaker 
innenfor de deltakende grunneierlags områder.

c)  Utarbeide bestemmelser som grunneierne plikter å innta i 
senere avtaleverk som sikrer innbetalinger til felleskassen i 
overensstemmelse med § 6, punkt 1-3 nedenfor. 

I plan og utbyggingssaker skal vedtak fattes med 2/3 flertall. I andre 
saker fattes vedtak med simpelt flertall.

Styret har ingen rett til å pådra andelslaget gjeld, verken i form 
av gjeld til felleskassa, eller i forbindelse med andre ordninger styret 
måtte etablere.

§5. Drift av andelslaget
Utgifter forbundet med drift av andelslaget – herunder eventuelt 
honorar til forretningsfører - betales av felleskassa.

§6. Felleskasse
Felleskassa skal bidra til å finansiere hovedsakelig tre ulike formål 
innenfor området Aurdalsåsen: 

Investeringer i felles tiltak knyttet til stier og løyper og til utbe-
taling til grunneiere som holder friareal, samt drift av andelslaget. 
Styret kan også beslutte at denne ordningen kan være med å 
finansiere kultivering av fiskevann, landbruk og kulturlandskap. 
Grunneierrettigheter, beiterett, gjerding styres av særlover, bl.a 
gjerdeloven. 

1)  Investeringer i felles tiltak knyttet til stier og løyper og til utbeta-
ling til grunneiere som holder friareal.

2) Drift av skiløyper og stier
3) Drift av andelslaget

Finansieringen av felleskassen er basert på to prinsipper. Det kreves 
for det første en større avgift fra grunneier til felleskassen ved hvert 
førstegangs salg eller bortfeste av tomter. Den enkelte grunneier 
garanterer for disse innbetalingen ved å skrive under på denne 
avtalen. Denne avgiften skal finansiere pkt 1 og pkt 3 over. Alle god-
kjente reguleringsplaner/tomter holdes utenfor avtalen, men styret 
kan forhandle deltakelse med hver enkelt.

(avsnitt tatt ut)

1.  Bestemmelser vedrørende investeringer i felles tiltak knyttet til 
stier og løyper og til utbetaling til grunneiere som holder friareal.

Hver grunneier forplikter seg til å avsette et engangsbeløp på kr. 
10.000 til en felleskasse for hver hyttetomt som blir solgt eller 
bortfestet. 

For næringseiendom forplikter hver grunneier å betale 10% av 
råtomtverdien.

Beløpene forfaller til betaling innen 60 dager etter at kontrakt 
mellom kjøper/fester og grunneier er undertegnet.

Kompensasjon for friareal utbetales til de deltakende grunneiere 
et årlig beløp etter areal fratrukket 25 daa pr. hytte. Kompensa-
sjon justeres årlig etter innstilling fra styret og vedtak i de enkelte 
grunneierlags årsmøter.   

Dersom kommunen eller planens bestemmelser tillater inngjer-
ding av en mindre del av fritidseiendommen, skal det betales en 
sum som kompensasjon for dette fra den enkelte hytteeier til en 
egen beitekasse. Hver grunneier forplikter seg til å innarbeide dette 
i sin kontrakt for salg eller bortfeste av hyttetomter. Andelslagets 
styre fastsetter kompensasjonens størrelse.

Regulering av engangsbeløpet vedr. salg eller bortfeste av hyt-
tetomt

Avgiften skal være fast  5 år av gangen og reguleres hvert 5. år.

2.  Bestemmelser vedrørende drift av skiløyper og stier

Hver grunneier som selv står for utbygging, forplikter seg til å 
innarbeide i sin kontrakt for salg eller bortfeste av hyttetomter hvor 
tomtekjøper eller -fester at kjøper/fester forplikter seg til å melde seg 
inn i en velforening.  Velforeningens vedtekter skal forplikte forenin-
gens medlemmer til å bidra med et fast beløp pr. medlem pr. år på 
minimum kr. 500,– til løyper og stier. Beløpet skal kunne reguleres 
årlig av velforeningen selv.

Avtale om grunneiersamarbeid for Aurdalsåsen i Nord Aurdal kommune
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Dersom grunneier velger å la en annen part står som utbygger, 
skal det inntas tilsvarende bestemmelser i avtalen som gir annen 
part rett til å bygge ut området.

3. Overgangsordning.

Som en overgangsordning for de første 4 år fra og med første vinter 
etter at avtalen trer i kraft, kan styret bruke inntil kr 3.000 kr pr 
innbetalt tomt til formålene 1 og 2 over, til å støtte opp omkring 
løypekjøring. 

§7. Refusjonsordninger  
I den grad grunneiere bygger ut privat infrastruktur som veg, 
strømtilknytting, vann- og avløpsledning m.v. skal andre grunneiere 
som knytter seg til og som er med i grunneiersamarbeidet, ha rett 
til å benytte veg, vann- og avløpssystem mot å betale et anleggsbi-
drag. Anleggsbidraget skal stå i relasjon til hvilken nytteandel andre 
grunneiere vil ha av investeringen. 

Det forutsettes ved tilknytning at det blir etablert særskilte avtaler 
mellom grunneierne hvor uttømmende bestemmelser vedr. anleggs-
bidragetet blir inntatt. 

I tillegg til anleggsbidraget, skal dessuten eventuelle kostnader 
som en slik tilknytning påfører de som opprinnelig bygde ut infra-
strukturen, kompenseres av de som knytter seg til.

Tilkoblingspunkt for veg og rørsystem skal avtales mellom 
partene. 

Hver grunneier er forpliktet til å innta i sin kontrakt for salg eller 
bortfeste av hyttetomter, hvor kjøper/fester forplikter seg til å innbe-
tale en årlig avgift for å dekke driftsutgiftene forbundet med felles 
veger til vegselskapene i de forskjellige områder.

Dersom grunneier velger å la en annen part står som utbygger, 
skal det inntas tilsvarende bestemmelser i avtalen som gir annen 
part rett til å bygge ut området.

Ved uenighet mellom partene skal kostpris legges til grunn 
(prinsippene i Plan- og bygningslovens § 67). 

Alle veier skal kunne brukes fritt til landbruksformål. Evt. skade 
som følge av slike transportaktiviteter, skal umiddelbart utbedres på 
ansvarshavende for landbruksfomålets regning. Den enkelte grunn-
eier er forpliktet til å ivareta også dette hensynet i sine kontrakter 
med tomtekjøpere, tomtefestere eller utbyggere.

§8. Tilslutning og ensidig opphør av avtalen
Tilslutning fra andre grunneiere eller grunneierlag til denne avtalen 
på like vilkår som de deltakende, krever simpelt flertall i styret.

Hvert grunneierlag kan hver for seg fri seg fra denne avtalen 

med en varslingsfrist på 12 måneder. Arealer godkjent for utbygging 
i medlemsperioden kan ikke trekkes ut av avtalen. Det utmeldende 
grunneierlag har ingen rett til opparbeidet kapital i felleskassa.

§9. Avtaleendringer
Endringer i denne avtalen gjøres av styret med 2/3-flertall. Forut for 
vedtaket skal det foreligge protokoll fra grunneierlagene som styrets 
medlemmer representerer, som dokumenterer at avtaleendringene 
er behandlet i møter i grunneierlagene hvor alle grunneierne er 
innkalt.

§10. Opphør av avtale
Avtalen opphører når det er 2/3 flertall for dette i styret. Forut for 
vedtaket skal det foreligge protokoll fra grunneierlagene som styrets 
medlemmer representerer, som dokumenterer at opphør av avtale 
er behandlet i møter i grunneierlagene hvor alle grunneierne er 
innkalt. Opphør av avtale skjer med 12 mnd. varsel.  Ved opphør 
fordeles midlene i felleskassa likt mellom de deltakende grunneier-
lag/grunneiersamarbeid.

Regnskapsavslutning og fordeling av midlene i felleskassa skal 
skje innen 3 mnd. etter opphør av avtalen.

§11. Tvist
Tvister mellom grunneierlagene og styret vedr. denne tolking av 
denne avtale avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en 
voldgiftsmann og sorenskriveren i Valdres er leder. Har en part 
innen fjorten dager etter at parten har fått varsel om det, ikke opp-
nevnt voldgiftsmann, oppnevner sorenskriveren også voldgiftsmann 
for parten.

§12. Revisjon av avtalen
Avtalen skal revideres senest innen 5 år, eller dersom rammebetin-
gelsene for avtalen blir vesentlig endret.

§ 13. Ikrafttredelse av avtale
Avtalen trer i kraft den 7. mai 2002 og gjelder for de som skriver 
under på avtalen  Underskriftene skal legges ved protokollen fra 
stiftelsesmøtet.

Aurdal 7. mai 2002
Grunneier ..............................................................
Gnr/bnr ..................................................................
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