Hedmarksvidda
hyttegrend

Budor

Hyttegrenda ved
skog og vidde
I Hedmarksvidda Hyttegrend kommer du langt
vekk fra byens jag. Her får du naturen tett
på kroppen. Dypt inne i Hedmarksskogen, på
naturskjønne Budor, finner du Hedmarksvidda
Hyttegrend. Her bygger vi hyttene i pakt med
naturen. De som eier hyttene i Hedmarkvidda
Hyttegrend vil få naturen tett på, og vil kunne
glede seg over opplevelsene naturen kan gi.
Velkommen til Hedmarksvidda!

Lek og moro i Budor skianlegg
Budor skianlegg er et flott skianlegg for hele
familien. Området er oversiktlig og spesielt
tilrettelagt for barn og ungdom. Skianlegget
ligger 300 meter fra Budor Gjestegård og er et
paradis for slalåm, snowboard og kjelkeaking.

Langrenn - mil etter mil
Budor er et utmerket sted for langrenn, med
over 300 km oppkjørte løyper inkludert Løiten
Almenning og Vang Almenning.
I skitrekket på Budor er det muligheter for utleie
av langrennsutstyr. Med våre velpreparerte løyper
er det noe for hver smak. Løypene blir hyppig
brukt av alt fra familier til toppidrettsutøvere.
Løypene på Budor henger sammen med nettet til
Hafjell-Lillehammer Sjusjøen..

Sommer på Budor
På Budor er det mange muligheter både på
vinteren og om sommeren. Om sommeren er de
mange veiene og stiene innover Hedmarksvidda
fine for rekreasjon og trening. Populært er også
badevannene i nærheten.

Familietunet
Familiehytta er kjent for å gi mye for
pengene. Med en rasjonell konstruksjon og
byggeprosess, gir dette en prisgunstig hytte
av høy kvalitet.

Nordlystunet
Med Nordlyshytter sine sine store vindusflater vil du
virkelig få naturen inn i stua. Hyttene til Nordlyshytter har
et skandinavisk design som er blitt meget populær blant
hyttekunder. I tillegg til store vinduer får du også en raus
takhøyde.

Telemarktunet
På telemarkstunet bygges tradisjonelle hytter fra
Telemarkshytter og tømmerhytter fra Øverbygg, med
et solid og tidløst norsk preg som skaper en behagelig
atmosfære i hyttene. Her får du det lille ekstra og gode
rom for hele familien. På Telemarkstunet vil hyttene fra
Øverbygg og Telemarkshytter gli vakkert inn i omgivelsene

Levetunet
På Levetunet kan du velge blant de ikoniske og
moderne hyttene til Leve Hytter. På rekordtid
er Vy-hyttene til Leve Hytter blitt en klassiker.
Dette er hytter tegnet av den anerkjente
arkitekten Einar Jarmund. Med de stor vindusflatene kan du virkelig nyte omgivelsene.

Øverbyggtunet
Massiv og solid er det soim kjennetegner de norskproduserte
tømmerhyttene til Øverbygg. I en tømmerhytte får du et
sunt inneklima og den skikkelige hyttefølelsen. Filosofien til
Øverbygg er å bygge tømmerhytter med omtanke. Omtanke
for både miljø, familie og fritid.
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Nøkkelinformasjon
Omkostninger og øvrige kostnader knyttet til hyttekjøp
Tinglysningsgebyr (festeavtale)
Tilknytningsavgift vann til Løten kommune
Tilknytningsavgift kloakk til Løten kommune
Byggesaksbehandling til Løten kommune
Tilknytningsavgift strøm (Eidsiva)

kr
kr
kr
kr
kr

525
12 500
12 500
19 200
10 000

kr
kr
kr

1 500
2 900
9 500

Faste kostnader
Årlig fritidsrenovasjon Løten kommune
Brøyting av innkjørsel (År: 2021)
Årlig festeavgift
Avtale med Telenor om tilkobling av fiber, avtales og dekkes av hytteeier
Bompasseringer (Flere løsninger, bla klippekort og årskort (kr 1.300,-) Sjekk
https://www.youpark.no/subscriptions/by/area/5ddbd66a0fb4a7248c69f1db

Vann/Avløp
Tilknyttet offentlig ledningsnett.

Reguleringsplan
Det vises til «Områdeplan Budor Sør» fra Løten kommune som en del av salgsdokumentene og som gir
føringer for utvikling av hytteområder på Budor.Budor Sør er betegnelsen på hele utbyggingsområdet,
som igjen er inndelt i mindre hyttefelt. Dette fremgår av kartutsnittet som ligger vedlagt i
områdeplanen.Hyttefeltene er strukturert som en grendestruktur hvor det innenfor disse er tenkt
utbygget med mindre hyttetun.

Avtaler/Bestemmelser
FH Gruppen forbeholder seg retten til å endre på dagens utforming av presentert situasjonsplan
innenfor gjeldende føringer iht reguleringsplanen.
Ved kjøp av tomt i «Hedmarksvidda Hyttegrend» er kjøper forpliktet til å oppføre hytte iht. beskrivelse i
denne salgsoppgaven. Som det fremgår av vedlagt situasjonsplan kan man velge hytter fra fem ulike
hytteselskaper. Ved kjøp av hytte inngår man i første omgang en bindende avtale med FH Gruppen AS,
som forplikter kjøperen til en endelig kontraktsinngåelse med det respektive hytteselskapet. I tillegg til
kontraktsinngåelse med hytteselskapet inngås det særskilt avtale med grunneieren hva angår
tomtekjøpet, samt egen kontrakt med (entreprenørselskap) som har og skal ta ansvar for grunnarbeidet
på tomten, herunder også betongarbeidet. (Leveransen av ferdig støpt grunnmur/betongflate iht
instruks fra hytteselskapet). Kjøper er forpliktet ved et eventuelt videresalg/avhending av tomten å
opplyse ny eier om bestemmelser, rettigheter og forpliktelser som fremkommer i denne salgsoppgaven.

