
-med villmarka som nærmeste nabo!

DOKUMENTSAMLING 
Salg av selveier tomter





Område
Farevassknuten hyttegrend på Ljosland i Åseral kommune 

Selger
Åseral Utbyggingsselskap AS 

Adresser
Adresser er pt. ikke tildelt 

Beliggenhet
Farevassknuten Hyttegrend ligger idyllisk og usjenert til på hele 800 m.o.h. med en formidabel utsikt og 
vidsyn i alle himmelretninger. 

Området har optimale snø, utsikts og solforhold og mange mener at man her finner landsdelens beste 
skiløyper og turterreng.  

Her har du en direkte og uhindret adgang til de mest attraktive turløypene, til alpinbakken (ski - in mulighet) og 
man finner milevis med vel preparerte skiløyper lett tilgjengelig rett utenfor hytteveggen. 

Idylliske fiskevann, innbydende badevann og molte myrer er også noe du vil finne i kort avstand fra hytta.    

Som nærmeste nabo til uberørt villmark og Europas sydligste Villreinreservat (Setesdal  
Vesthei-Ryfylkeheiene Verneområde), får man virkelig følelsen av å være på høyfjellet for seg selv. 

Farevassknuten Hyttegrend har den høyeste beliggenheten i Åseral og er et av Norges sydligste  
hytteområder på rundt 800 m.o.h.!   

Det er samme høydenivå som Hovden, men med kun halve kjøretiden fra sørlandskysten! 

Ljosland er ei levende bygd med et hyggelig overnattingsted, restaurant med heimelaga og kortreist mat, 
nærbutikk og ikke minst et aktivt landbruk. 

Under lamminga ved påsketider er det mulig å besøke noen av saue fjøsene, det er en stor opplevelse 
spesielt for de unge. 

I denne idylliske og usjenerte hyttegrenda finner du 42 enkle og doble selveier tomter av høy kvalitet.  
Dette er plassen som gir deg de gode hytteopplevelsene og et variert friluftsliv, HELE ÅRET!  

Enten det er vinter, vår, sommer eller høst - Ljosland har alt som gir deg friluftslivet, hyttekosen og 
stemningen du lengter etter! 

Her har man med andre ord de kvalitetene de fleste hytte eiere mener er de viktigste når man skal velge 
seg hytte.

Disse kvalitetene er tilgjengelig “rett utenfor stuedøren” og man kan derfor la bilen stå parkert uten å trenge 
transportere folk frem og tilbake til alpinbakke, skiløyper eller det beste tur-terrenget. 
Det finnes ingen tomter på Ljosland som er mer sentralt plassert i forhold til dette enn Farevassknuten 
Hyttegrend! 



For utfyllende informasjon og flotte bilder av området og tilbudet i og rundt Farevassknuten Hyttegrend; 
klikk på følgende linker: 

www.farevassknuten.no <http://www.farevassknuten.no/ 
https://www.facebook.com/Farevassknuten 
https://www.facebook.com/Farevassknuten 
http://www.ljoslandinfo.no/#/1
http://www.fjellstova.com/

Adkomst
Farevassknuten Hyttegrend finner du på Ljosland i Åseral kommune. Stedet er enkelt å finne frem til enten 
du kommer fra Sørlandet eller Vestlandet. 

Kjør fra Kyrkjebygda, (Åseral) mot Ljosland (skiltet) ca 22. km. Kjør rett frem forbi Ljosland Fjellstove og 
videre forbi skitrekket. Hold til venstre forbi begge parkeringsplassene. Ta opp til høyre opp Ørnefjellvegen. 
Kjør helt på toppen og ta til høyre inn til tomteområdet. 

Hyttegrenda har en fantastisk beliggenhet på hele 800 moh, samme høydenivå som Hovden, men kun halve 
kjøretiden fra Sørlandskysten. Dette er det nærmeste høgfjellsområdet til den sørlandske kyst stribe! 

Det er ikke bare folk fra Sørlandet du finner på Ljosland.  Rogalendingene har forlengst “oppdaget” 
Ljosland!  Det skyldes ikke bare at veiene i den senere tid er blitt bedre og avstanden blitt kortere.    

De kanskje største årsakene til at Rogalendinger finner Ljosland mer attraktivt enn Sirdal er følgende; 
 her finner man mer av urørt natur og mindre trengsel 
 tomtene på Ljosland ligger høyere, er mer snøsikre og ligger i et område med et bedre og mer 

stabilt klima enn det man finner i Sirdal 
 mindre prispress 

Vel verd noe ekstra tid i bil mener mange!  

Avstand til Ljosland fra:
 Arendal; 155 km 
 Kristiansand; 114 km   
 Mandal; 102 km   
 Stavanger; 229 km 

Tomtene
Fantastisk flotte selveier tomter på høyfjellet med priser fra 775 000,- til kr. 1 075 000,- (se vedlagte 
prisliste).  

Tomteareal fra ca. 390m2 - ca. 1050m2 (arealet er anslått utifra reguleringsplanen).   

Tomtene blir først oppmålt med eksakte grenser i forbindelse med salg og utstedelse av 
målebrev/matrikkel. Kjøper kan ikke gjøre innsigelser i forhold til et areal avvik på +/- 10% og det gir heller 
ikke rett til prisavslag eller tillegg i pris. 

Se bilder av tomtene ved å klikke på tomtenummeret på dette kartet;  
http://www.farevassknuten.no/tomtene.aspx 



Tomtene leveres som råtomter med Vann/Avløp/Vei/Strøm/Tilkobling Kabel TV lagt til tomtegrense. 
Opparbeidelse av tomt bekostes av kjøper.   Parkering på tomten. 

Den kanskje viktigste begrunnelsen for å kjøpe nytt er at man kan velge lokasjon og den tomt som er mest 
optimal for familiens behov. 

Det er mange som brenner seg på at de fokuserer for mye på selve hyttebygget og glemmer å tenke kritisk 
over forhold som sol, utsikt, snøsikkerhet, tilgang på løyper og alpinbakker etc.    

Når det gjelder 2. håndsverdien er det også lokasjonen som er desidert viktigst, bare hør med meglerne! 

Utformingen på ei hytte kan du alltids endre på etterhvert men det kan du ikke med lokasjonen! 

Mange mener at de beste tomtene som er å få kjøpt i Åseral kommune finnes nettopp i Farevass-knuten 
Hyttegrend! 

Langrennsløyper 
 Tilgjengelig “fra hyttevegg” i Farevassknuten Hyttegrend, rundt 800 m.o.h.   
 Løypene er lagt i et fantastisk høyfjellsterreng gjennom uberørt villmark og Europas sydligste 

villreinreservat (fra 750 m.o.h. til over 1000 m.o.h.)  
 ca. 50km velpreparerte langrennsløyper; klassisk og skøyting  
 Blant de mest snøsikre områdene i Vest Agder  
 Tilknyttet et meget omfattende løypenett i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene. 

Det er mange barnefamilier i området og det er planer om å bygge ei villmarksløkke med skibakker og 
diverse aktiviteter for barn og unge i behagelig avstand fra de fleste tomtene.   
Det er barne skitrekk ved skisenteret for de minste som ønsker å bli trygge på ski før de tar  utfordringen i 
de større nedfartene i alpinanlegget. 

Viktig er det også at man ikke trenger klatre opp stigningen fra Farvannet eller å gå kjedelige 
transportetapper gjennom hytteområdene for å komme seg inn i løypene.   
Farevassknuten ligger på samme høydenivå som de mest attraktive løypene.  Dette er noe som spesielt 
barn og “godt voksne” vil sette pris på.  

Alpinanlegget
 Ski - in mulighet fra tomtene i Farevassknuten Hyttegrend -Flere nedfarter -Lengste nedfart er 

1,5km.
 Rails og Big Jump -Samlet trekklengde på over 1km 
 Barneskitrekk 
 Det mest snøsikre alpinanlegget i Vest Agder 
 Varmestue, skiutleie og instruktør 

For oversikt over langrennsløyper og alpinbakke klikk på følgende 
link; http://www.farevassknuten.no/omraadet.aspx 

Matrikkelnummer /Målebrev 
Tomtene vil bli fradelt fortløpende fra Gnr. 7 Bnr. 226 i Ljosland kommune.



Vann og avløp
Tilknyttet offentlig. 

Reguleringsplan /Reguleringsbestemmelser
Tilhører reguleringsplan for Farvassknuten vedtatt 1. gang 29.09.2011. 
Se forøvrig vedlagte reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser. 

Utbyggingsavtale
Kopi av utbyggingsavtale mellom Åseral Utbyggingsselskap og selger kan fåes ved hendvendelse til 
megler.

Kjøpekontrakt
Se standard kjøpekontrakt vedlagt. 

Pris
Priser fra 775 000,- til kr. 1 075 000,- (se vedlagte prisliste). 

Eiendommen selges som ubebygd hyttetomt (råtomt) i tråd med de bestemmelser som gjelder for 
Områdereguleringsplan for Farevassknuten vedtatt i kommunestyret i Åseral den 29.09.2011, sak nr. 11/93 
og senere i Kommunestyret 15.12.11 (sak nr. 11/55 – Omgjøringsvedtak).   

Eiendommen overleveres uten opparbeidelse av selve tomten, men med vei, vann, kloakk, avløp, elektrisk 
kabel og kabel TV frem til tomtegrensen.   I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke alle omkostninger (se 
under).

Offentlige avgifter
Det vises til prisliste som finnes på Åseral kommune sin hjemmeside (http://aseral.kommune.no).
Se for øvrig punktet under vedrørende omkostninger. 

Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper alle omkostninger slik som: 

 Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum. 
 Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-. 
 Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument kr. 697,- 
 Kommunal tilkoplingsavgift -kloakk: kr. 46 239,-. 
 Kommunal tilkoplingsavgift -vann: kr. 46 239,-. 
 Oppretting av matrikkel/målebrev: kr. 19 047,-. 

Det taes forbehold om endringer. 

Tilknyttningsavgifter samt gebyr i forbindelse med behandling av byggesak betales av kjøper ihht. 
gjeldende satser. Det vises for øvrig til prisliste som finnes på Åseral kommune sin hjemmeside 
(http://aseral.kommune.no) 

Betalingsbetingelser
Kjøper skal innen 14. dager etter at endelig kjøpekontrakt er undertegnet innbetale 10% av kjøpesummen 
til meglers klientkonto. Se forøvrig vedlagte kjøpekontrakt. 

Resterende beløp skal innbetales før overtakelse. 



Offentlige /private /løpende kostnader
Kjøper plikter å betale sin forholdsmessige andel av årlige avgifter/kostnader forbundet med 
tilretteleggingstiltak for løyper og friluftsliv samt snørydding og annet arbeid knyttet til drift og vedlikehold av 
veier, grøfter, fellesareal, tekniske anlegg m.m. som kommunen ikke overtar driftsansvaret for.  

Det vises for øvrig til prisliste over relevante offentlige avgifter/gebyrer som finnes på Åseral kommune sin 
hjemmeside (http://aseral.kommune.no). 

Likningsverdi
Denne blir fastsatt senere. 

Heftelser
Alle tomtekjøpere plikter medlemskap i velforening. 

Fra Hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være servitutter i form av egenerklæringer /avtaler 
som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. 

Konsesjon
Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, og videre må kjøper bekrefte at tomten skal 
bebygges innen 3 år. 

Lovverk
Tomtene selges som de jfr. Avhendingsloven §3-9.  Selger fraskriver seg ethvert ansvar for grunnens 
beskaffenhet. 

Hvitvasking
Iht. lov om hvitvasking av 6. mars 2009 er Dnb Eiendom pålagt å melde fra om ved mistanke om 
hvitvasking.  Melding sendes Økokrim uten orientering til Kjøper. 

Diverse
Velg mellom kjøp av kun tomt eller få et attraktivt totaltilbud på både hytte og tomt! 

Det er ingen klausul forbundet med valg av hytteleverandør men vi anbefaler og har et godt samarbeid med 
Eikås Hytter & Hus, som også tilbyr en attraktiv rabatt til de som velger hytte fra dem i Farevassknuten 
Hyttegrend!  Se det omfattende utvalget av hytter ved å følge linken; http://eikas.no/ 

Innen det alt vesentlige av anleggsarbeidene, inklusive grunnarbeider på tomtene er ferdigstilt, vil alle felles 
veier i området bli asfaltert, uten ytterligere kostnad for kjøper. 

Oppgjørsansvarlig
Trygt og profesjonelt oppgjør foretas av DnB Eiendom Grimstad v/eiendomsmegler Tom Arthur Pedersen 
(mobil: 95 89 56 38).

Salgsoppgave opprettet 
Gjeldende per 17.03.2016 
Forrige versjon endret 28.08.2015. 



Prisliste per 01.01.201
Tomte nr. Type Pris Solgt/Ledig

1 Dobbel 1 075 000 690 m2
2 Dobbel 1 075 000 755 m2
3 Enkel SOLGT 570 m2 SOLGT
4 Dobbel SOLGT 670 m2 SOLGT
5 Enkel 610 m2
6 Enkel 1 075 000 500 m2
7 Enkel 1 075 000 585 m2
8 Dobbel SOLGT 620 m2 SOLGT
9 Enkel SOLGT 665 m2 SOLGT
10 Enkel 1 075 000 630 m2
11 Dobbel
12 Enkel 975 000 630 m2
13 Dobbel 975 000 435 m2
14 Enkel 975 000 475 m2
15 Enkel 775 000 640 m2
16 Dobbel SOLGT 920 m2 SOLGT
17 Dobbel SOLGT 1050 m2 SOLGT
18 Enkel SOLGT 610 m2 SOLGT
19 Enkel SOLGT 605 m2 SOLGT
20 Enkel 1 075 000 660 m2
21 Enkel 975 000 530 m2
22 Enkel 480 m2
23 Dobbel 1 075 000 510 m2
24 Enkel SOLGT 445 m2 SOLGT
25 Enkel 500 m2
26 Enkel 875 000 495 m2
27 Enkel 875 000 450 m2
28 Enkel 975 000 490 m2
29 Enkel 975 000 450 m2
30 Enkel 875 000 390 m2
31 Enkel 1 075 000 440 m2
32 Enkel SOLGT 445 m2 SOLGT
33 Enkel 1 075 000 540 m2
34 Enkel 1 075 000 580 m2
35 Enkel
36 Enkel 1 075 000 500 m2
37 Enkel 1 075 000 760 m2
38 Enkel 1 075 000 490 m2
39 Enkel 1 075 000 660 m2
40 Enkel 1 075 000 680 m2
41 Enkel 975 635 m2
44 Enkel 1 075 000 695 m2

Tomtene

Tomtene leveres som natur / råtomt med tekniske anlegg (vei, vann, kloakk avløp,
strøm og Tv kabel) til tomtegrensene
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Eiendom Grimstad v/ 
eiendomsmegler Tom Arthur Pedersen 
Mobil: 95 89 56 38


