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Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., 
i et naturskjønt område ved Norges største frivillig 
vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra Skien.
Hyttefeltet har vekslende terreng, noen steder med fine
flater og vid utsikt, andre steder småkupert. Noen av
tomtene har utsikt til Flekkeren; - fjellvannet som strekker 
seg fra innkjørselen til hyttefeltet nordvestover mot
innfallsporten til sti- og løypenettet.
Svanstul er et populært utfartssted for befolkningen i 
Telemark og deler av Vestfold og Buskerud hele året, 
sommer som vinter.

Visste du at 2 av de høyeste fjellene i kommunen ligger på
Svanstul? Du kan lett følge Turistforeningens blåmerkede 
sommerstier til Nare med sine 805 m.o.h. og Ørnenuten 
som rager 6 meter høyere. Naretoppen byr på et imponerende
rundskue med Lifjell, Gaustatoppen, Blefjell, Jonsknuten og
Skrim som de mest iøynefallende toppene i vest og nord. 
Flere av tomtene i hyttefeltet har også deler av denne utsikten.
Området innbyr til turopplevelser med sine skogsveier, turstier
og skiløyper i og utenfor naturreservatet, og som egner seg for
både sykkel-, ski- og fotturer; - i noen områder i nærmest
uberørt natur og med et rikt dyre- og fugleliv.

På Svanstul finnes bl.a.:
• 50 km preparerte skiløyper
• 4 km lang lysløype
• Godt merkede sommerstier
• Fantastisk stjernehimmel grunnet lite lysforurensning
• Kjent bærterreng
• Bade- og pram/kano-muligheter
• Jaktterreng for fiske- og småviltjakt

Arrangementer og aktiviteter året rundt er populære og gjør
stedet attraktivt for store og små.
Svanstulområdet regnes som meget snøsikkert. 
Skien Røde Kors og Telemark Turistforening er representert 
i området med hver sin hytte midt i Huldreløypa i turavstand
fra hyttefeltet.

Helårshytte på Svanstul i pendleravstand fra jobb og hjem, 
gir deg mer velvære og tid til «frihet fra hverdagen» litt oftere.
En tilleggsverdi du har glede av, – ikke bare noen få uker eller
helger i året -, men så ofte du vil!

BUDSKJEMA

En perle i
Telemark!

Vi hjelper deg å realisere din hyttedrøm. Spør oss om finansiering.
Heidi M. Aanerød Haugen Hilde B Lambrechts
heidi.haugen@dnb.no hilde.lambrechts@dnb.no
Telefon 90 51 73 98 Telefon 47 67 42 97

Budskjema for eiendommen Svanstul, Flekkeråsen:

Gnr 23, bnr 14 i Skien kommune Tomt nr.: Prospekt dato

Jeg/vi legger herved inn et bud på  kr + omkostninger

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” og “Viktige avtaleretslige forhold” 
(se foregående sider), samt hele prospektet, og godtar betingelsene.

Budgiver 1: Personnr:

Telefon på dagtid: Epost:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Dato/Underskrift

Budgiver 2: Personnr:

Telefon på dagtid: Epost:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Dato/Underskrift

FINANSIERING
Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: 

Kontaktperson / Telefonnr.: 

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: 

Kontaktperson / Telefonnr.: 

Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr.:

Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes DNB

Bud akseptert av selger:       Dato/Underskrift:

Budskjema sendes pr. e-post til msa@l-fossum.no, fax nr. 35 50 43 51
eller til Svanstul Utvikling AS, Postboks 206 Sentrum, 3701 Skien

       



Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av
fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til Svanstul Utvikling AS kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for bud-
giver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet
før denne tid avslås av selger eller budgiver får meld-
ing om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig der-
som man ikke ønsker å kjøpe flere enn én eiendom). 

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert
bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere
høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til bud-
giver innen akseptfristens utløp er det inngått en
bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud 
som medfører at det foreligger en avtale om salg av
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av
kjøper.

REGULERINGSPLAN / Viktige avtalerettslige forhold

SVANSTUL – det gode liv i naturen

    



Eiendomstype: Hyttetomt

Eierform: Selveier

Prisantydning: Fra kr. 350 000,-
Ta kontakt med Svanstul Utvikling
AS for tomtepriser. Kontakt-
informasjon - se siste side.
Ved kjøp av tomt utfylles vedlagte
budskjema med ønsket tomt, pris
på tomten o.s.v. Man vil deretter
raskt få tilbakemelding om tomten
er ledig eller ei. “Først til mølla”
prinsippet gjelder.

Grunnarealer: I felt B3/B4 er 
det lagt ut 39 selveiertomter med
størrelse fra ca 800 kvm til ca
1.600 kvm (se tomtekart). 
I nytt utlagt felt B6 er det regulert
for 13 tomter med størrelse fra ca
1.040 kvm til ca 1.800 kvm
(se tomtekart).

Flere tomter kan slås sammen iht.
reguleringsplanen. Tomtene er p.t.
ikke oppmålt og kjøper må påregne
mindre justeringer av tomtearealet
ved endelig oppmåling. Tomtene
kan iht. reguleringsplanen ikke 
inngjerdes.  

Tomtene har moderne infrastruktur
bl. a. med mulighet for tilkobling til
fibernett.

Alle tomtene ligger på Flekkeråsen,
høyt og fritt i variert fjell og skogs-
terreng med lyng, busker, barfjell,
spredt furuvegetasjon og noen
løvtrær.

Her kan man sikre seg tomt vendt
mot den himmelretning og med 
den utsikt man måtte ønske. 

Ingen byggeklausul: Kjøper står
fritt til å oppføre hytte etter eget
valg og ønske innenfor regulerings-
bestemmelsene. Jfr. egne bestem-
melser for tomt 41 i felt B6.

Dersom det er interessant for
tomtekjøper er det mulig å skaffe
tegninger til 10 forskjellige hytter i
forskjellige størrelser (Svanstul-
hyttene) som er tegnet spesielt i
forbindelse med etablering av
tomtefeltet, og som egner seg 
godt i området. 

Om ønskelig kan vi også formidle
kontakt med hyttefirmaer som 
kan føre opp disse eller andre 
hyttetyper. 

Tomtene selges "som de er - as is".
Handelen følger Lov om avhending
av fast eigedom (avhendingslova).

Hyttedrømmen!
Byggeklare selveiertomter

Et utvalg hytter i Svanstul Hyttefelt:

SVANSTUL – Steinbruløypa

En perle i
Telemark!

               



FORBRUKERINFORMASJON OM
BUDGIVNING

Informasjonen er utarbeidet 
av Forbrukerombudet, Forbruker-
rådet, Den Norske Advokatforening
ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendoms-
meglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eien-
domsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de
retningslinjer som forbrukermyn-
dighetene og organisasjonene
anbefaler benyttet ved budgivning
på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de vik-
tigste rettsreglene tilknyttet bud-
givning.

Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil Svanstul Utvikling
AS opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante 
forbehold.

2. Bud inngis skriftlig til Svanstul
Utvikling AS. Kravet til skriftlighet
gjelder også budforhøyelser og mot-
bud, aksept eller avslag fra selger.
Budgiver skal vedlegge gyldig legiti-
masjon. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og
sms når informasjonen i disse er
tilgjengelig også for ettertiden.

3. Budets innhold: I tillegg til 
eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn,
adresse, e-postadresse, telefonnummer
osv. bør et bud inneholde:
Finansieringsplan, akseptfrist, over-
takelsesdato og eventuelle forbehold;
så som usikker finansiering, salg av
nåværende bolig osv. Normalt vil ikke
et bud med forbehold bli akseptert før
forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med Svanstul Utvikling AS før bud
avgis.

4. Svanstul Utvikling AS skal legge til
rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold skal
Svanstul Utvikling AS ikke formidle bud

med kortere akseptfrist enn kl 12.00
første virkedag etter siste annonserte
visning. Etter denne fristen bør budgi-
vere ikke sette en kortere akseptfrist
enn at Svanstul Utvikling AS har
mulighet til, så langt det er nødvendig,
å orientere budgivere og øvrige inter-
essenter om bud og forbehold. 
Det bør ikke gis bud som diskriminerer
eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at Svanstul
Utvikling AS kan avvikle budrunden på
en forsvarlig måte som sikrer Svanstul
Utvikling AS og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlings-
valg, vil Svanstul Utvikling AS fraråde
budgiver å stille slik frist.

5. Svanstul Utvikling AS skal, så langt 
det er nødvendig og mulig holde bud-
giverne orientert om nye og høyere
bud og eventuelle forbehold.

6. Etter at handel har kommet i stand,
eller dersom en budrunde avsluttes
uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen
i anonymisert form.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper
uten ugrunnet opphold etter at handel
er kommet i stand. Dersom det er vik-
tig for budgiver å bevare sin anonym-
itet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig.

8. I spesielle tilfeller kan Svanstul
Utvikling AS skriftlig invitere til lukket
budrunde. Nærmere opplysninger vil i
tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter.

VIKTIG INFORMASJON OM SALGS-
OG BETALINGSVILKÅR MV.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og oppgjørsansvar-
liges egne undersøkelser. 
Alle interessenter oppfordres til å
undersøke eiendommen grundig, 
jf. Avhendingslovens § 3-10
(Kjøpslovens § 20), 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
forholdene ellers, eller når tomtearealet
er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal
være innbetalt til oppgjørsansvarliges
klientkonto før overtagelse. 10% av
kjøpesummen forutsettes innbetalt som
forskudd ved signering av kjøpekon-
trakten (resterende ved overtagelse).
At kjøper skal yte kreditt til selger er et
avvik fra normalordningen om ytelse
mot ytelse, og kjøper kan med dette
utsettes for en større risiko enn nor-
malt i en eiendomshandel.
Forskuddsbeløpet må være fri kapital.
Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant
i kjøpt eiendom for delinnbetalingen.
Rentene som opptjenes på oppgjørs-
ansvarliges klientkonto på forskudds-
beløpet, tilfaller selger.
Oppgjørsansvarlig gis fullmakt til å
trekke sine utlegg og tilgodehavende
av første innbetaling fra kjøper.
Utbetalinger til selger skjer etter
overtagelsen og opptjente renter 
på klientkonto tilfaller selger.

Budgiving
Ifølge forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-4 vil kopi av budjournalen bli over-
sendt kjøper og selger etter budaksept.
Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal. For øvrig henvises til infor-
masjon på budskjemaet.

Informasjon om budgivning, salgs- og betalingsvilkår mv.

Nare - 805 m.o.h. Utsikt mot Gaustatoppen

Foto: Kjell Ivar Brynsrud

                    



Kjøpers omkostninger
Kjøper må betale omkostninger
etter de til enhver tid gjeldende
satser.

1.Dok.avgift til staten: 2,5 % 
av kjøpesum

2.Tingl. gebyr for skjøte kr 525,-
3.Tingl. gebyr for hvert pante

dokument kr 525,-
4.Attestgebyr for hvert 

pantedokument kr 202,-
5.Kommunale gebyrer for 

oppretting av grunneiendom:
Felt B3 og B4
Areal 0-500 m2 kr. 15.510
Areal 501-2000 m2 kr. 17.050
Areal over 2000 m2 økning 
pr. påbegynt daa kr. 1.320
Felt B6
Areal 0-500 m2 kr. 19.350
Areal 501-2000 m2 kr. 21.250
Areal over 2000 m2 økning 
pr. påbegynt daa kr. 1.550

I tillegg kommer tinglysnings- 
gebyr for matrikkelenhet og 
veirett.

6.Tilkoplingsavgift nettleverandør, 
fiber, inkl mva kr 1.250

7.Tilkoplingsavgift til e-verket, 
inkl mva kr 66.250

Det tas forbehold om endringer 
av avgifter og gebyrer.

Heftelser/Rettigheter
Følgende rettigheter og forplik-
telser vil bli tinglyst på hver enkelt
tomt:

1. Hjemmelshaver er pliktig med-
lem av Svanstul hytteforening.

2. Svanstul Utvikling AS forbehold-
er seg retten til å legge veiskjær-
inger, foreta grunnvannsboring og
legge traseer for ledninger inn på/
over eiendommen. Det forutsettes
at eiendommens bebyggelighet
ikke vesentlig forringes og at eien-
dommen stilles mest mulig i samme
stand som den var før inngrepet. 

3.Hjemmelshaver samtykker 
i fremtidige vedlikehold og
reperasjonsarbeider mot
tilbakestilling av eiendommen 
i samme stand.

4. Svanstul Utvikling AS kan
pålegge hjemmelshaver å benytte
en bestemt type vann- og avløps-
ledninger og pumpe på eiendom-
men. Vedlikehold av dette er
Svanstul Utvikling AS uvedkom-
mende.

5. Hyttene skal oppføres med
utvendig veggbekledning i treverk
og takbekledning etter følgende
valg: tre, torv, skifer eller shingel.

6. Utvendig hyttefarge og farge på
shingel må velges blant et utvalg
naturfarger. Konferer selger.

7. Eiendommen må bebygges i
samsvar med reguleringsplan 
og offentlig vedtak.

8. Hjemmelshaver får tinglyst
adkomstrett på selgers eiendom
Gnr. 23, Bnr. 14, samt over eien-
dommene Gnr. 23, Bnr. 1 og Gnr.
11, Bnr. 1, samt rett til å knytte
seg til vei, elektriske ledninger,
vann, avløp og fibernett.

9. Det eksisterer beiterettigheter i
området, jfr. grunnbokutskrift.

Oppdragsgiver betaler
oppgjørsansvarlig følgende
vederlag:
Selgers omkostninger til oppgjørs-
ansvarlig utgjør kr 10.000,- pr 
solgte tomt og utløses ved salg.
Salgsoppgavedato: 01.09.2014

Salgoppgaven omfatter:
Tomtekart, reguleringskart og
reguleringsbestemmelser.

Vedtekter i Svanstul Hytteforening,
oversikt over ledige tomter og 
tomtepriser, kan fås ved henven-
delse til Svanstul Utvikling AS.

Oppgjørsansvarlig:

ADVOKATFIRMAET MELAND AS
Advokat Ole-Martin Meland

Prinsessegata 14, 3724 Skien
Telefon: 35 53 05 50 - 92 45 89 59
Telefaks: 35 53 00 61
E-post: omm@advokatmeland.no

Adkomst
Adkomsten til hytteområdet er
enten sydfra - fra Skien sentrum
i retning Valebø eller nordfra - over
Valebø/Nordagutu fra Notodden 
(E 134). Det er skiltet avkjøring
mot Svanstul fra fylkesvei 44 –
Valebøveien. 

Avkjøringen fra Svanstulveien inn 
til hyttefeltet er til venstre idet man
ser lysløypa, ca 150 meter før du
kommer til parkeringen for ski-
området/slalombakken.

Det er ca 30 kilometer fra Skien
sentrum til hytteområdet, derav 
ca 13 kilometer på privat bomvei.
Denne er i det vesentlige felles 
med adkomsten til skiløypene 
ved Svanstul. 

Avstander
•  ca 30 minutter fra Skien, 
•  ca 50 minutter fra Notodden, 
•  ca 1 1/2 time fra Sandefjord
•  ca 2 1/2 time fra Oslo. 

Bor man i Grenlandsområdet er ikke
avstanden lenger enn at man kan
kjøre frem og tilbake på jobb og
samtidig nyte det gode liv på hytta. 

Parkering
Reguleringsplanen stiller krav til 
2 biloppstillingsplasser pr hytte 
på egen tomt.  
Det vil være mulig å sette 
opp garasje på noen tomter
avhengig av hytte- og tomte-
størrelse. Konferer selger.

Skien – Svanstul: 30 km Valebøvegen/Fv 44 – Svanstul: 13 km Svanstul

Veibeskrivelse

- ditt nærmeste hytteparadis!

Foto: Stine Solbakken, TAFoto: Kjell Ivar Brynsrud Foto: Thomas Fjelddalen, Varden

Isfiske Preparerte løyper Familieaktiviteter / Kom deg ut dag Gøy i akebakken

Svanstul Svanstul

Svanstul Hyttefelt

Svanstulvann

Flekkeren

Skien

                                                         



Eiendom
Svanstul, Flekkeråsen, SKIEN
Gårdsnummer 23, bruksnummer
14 i Skien kommune. 
Hver enkelt tomt vil bli tildelt eget
bruksnummer etter fradeling.

Selger/eier
Svanstul Utvikling AS

Overtagelse
Overtagelse kan skje straks opp-
måling og fradeling er foretatt
på den enkelte tomt.
Kjøper må være oppmerksom på
at utbygger i perioder kan stenge
veier for å føre fram ledninger til
strøm, vann og avløp.

Ligningsverdi
Ligningsverdi fastsettes av skatte-
etaten, normalt etter oppføring av
hytte.

Kommunale avgifter
Det påløper ingen kommunale
avgifter til vann, avløp og renova-
sjon da de tekniske anleggene
driftes privat, jfr. under.
Skien Kommune innførte i 2013
eiendomsskatt på fritidstomter.
I Skien er det pr. i dag ikke krav 
til kildesortering av avfall fra
hyttefelt. Det er etablert plass for
miljøstasjon ved innkjøringen 
til feltet.

Faste løpende kostnader
Utgiftene til drift og vedlikehold 
av felles tekniske anlegg, som
renovasjon, drift/vedlikehold inkl.
brøyting av vei og drift/vedlikehold
av vann og avløp (som erstatter
kommunale avgifter), blir i størst
mulig grad utlignet med en lik del
på hver enkelt hytte. Dette er stip-
ulert til kr 15- 20.000,- pr år, og 
inkluderer 2 årskort til bomveien.

Størrelsen på hytteforeningskon-
tingenten er avhengig av forening-
ens aktivitetsnivå, og ble i
Svanstul Hytteforenings stiftelses-
møte i april 2013 fastsatt til 

kr. 500,-. Påregnelige løpende
utgifter til forsikring, forbruk av
strøm og fyringsutgifter m.m. er
variable og bl.a. avhengig av den
hyttestørrelsen man velger.
Oversikten er ikke uttømmende.

Vei, vann, avløp, fibernett
Alle tomtene leveres med vei,
vann, avløp, strøm og fibernett 
til tomtegrense med utlagte
tilkoblingsmuligheter. Vei, vann,
avløp og strøm vil driftes
av Løvenskiold Fossum.
Avhengig av terrengets beskaffen-
het vil tomtene utbygges med
selvfall eller trykkavløp.  Dette vil
medføre krav om å benytte en
bestemt type vann - og avløpsled-
ning og eventuelt pumpe inne på
hyttetomta. Eventuelt vedlikehold
av dette vil være tomteeiers 
ansvar. Oversikt over hvilke tomter
som har selvfall kan fås ved hen-
vendelse til Svanstul Utvikling AS.
Alle tomter i felt B6 har trykkavløp.

Offentlige planer, konsesjons-
plikt og odelsrett
Sakset fra reguleringsplanen:
Om byggeområdet:
• Bebygd areal (BYA) maks 

130 kvm inkl. bod, uthus, 
anneks, garasje. 

• Maks tillatt BYA pr byggeområde 
er 15 %.

• Hytteplassering tilbaketrukket, 
tilpasset terrenget og ikke på
markerte punkter.

• 2 biloppstillingsplasser pr hytte.
• Byggegrense fra hovedvei 9 

meter.
• Flere tomter kan slås sammen. 

Maks byggegrense økes ikke
tilsvarende.

• Tomtene skal ikke gjerdes inn.
• Planering av terrenget skjer 

kun i den utstrekning som er
nødvendig for plassering av 
hytta.

Om veiene:
• Interne veier opparbeides i 

3 m bredde.

Om idrettsanlegg:
• Lysløypen rundt Flekkern er vist

i reguleringsplanen.
• Idrettsanleggene rundt Svanstul 

for øvrig kan utvikles videre.

Utbygger legger vekt på at en 
del av vegetasjonen beholdes mel-
lom hytteområdene, noe også
reguleringsplanen viser.

Kjøper oppfordres til å lese gjen-
nom reguleringsbestemmelsene
jfr. salgsoppgaven.

Området er regulert for totalt 200
hyttetomter. Utlagte tomtefelt pr.
idag er B3, B4 og B6, jfr. tomte-
kart.

Ervervet må godkjennes ved egen-
erklæring om konsesjonsfrihet. Det
er ikke knyttet odel til tomtene.

Delinnbetaling
Med mindre annet er avtalt forut-
settes det at kjøper ved kontrakts-
inngåelse delinnbetaler ca. 10 %
av kjøpesummen og resterende
ved overtagelse. Det kan ikke
settes vilkår, eller tas pant i kjøpt
eiendom for forskuddsbeløpet.

Renter som opptjenes på oppgjør-
sansvarliges klientkonto på for-
skuddsbeløpet, tilfaller selger.
Kjøper må medvirke til at kontrakt
for kjøp av tomt blir underskrevet
senest 7 dager etter varsel fra
oppgjørsansvarlig.

Diverse
Tomtene selges uten byggeklausul.
Kjøper står fritt til å velge leveran-
dør for oppføring av hytte.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses
på ny eier.
Budgiver bekrefter ved sitt bud at
eiendommen er besiktiget samt 
at salgsoppgave er mottatt og lest.

Eiendoms-, salgs-, og betalingsinformasjon Reguleringsbestemmelser
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På Svanstul er det arrangementer og aktiviteter for hele familien - året rundt:
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SVANSTUL tomtekart – Felt B3 og B4

Flekkeråsen

Flekkervegen

Rype i jaktterreng på Svanstul

   



Sommerutsikt fra Nare – 805 m.o.h.

Med sin spennende kulturhistorie, seterdrift og tømmer-
fløting, rike dyreliv og flotte turområder  i delvis uberørt
natur, er Svanstul et attraktivt og populært utfartsom-
råde.
Aktivitetsmulighetene er mange og hyttefeltet har direk-
te tilknytning til kilometervis med preparerte lang-
rennsløyper tilpasset små og store skiløpere.  
Det er tilrettelagt for både skøyting og «klassisk».
Om kvelden kan du fra mange av tomtene skimte lysene
fra den 4 km lange lysløypa rundt Flekkervannet rett
ved hyttefeltet. Løypene strekker seg langt inn i Norges
største frivillig vernede naturreservat – Skrim- og
Sauheradfjella. Reservatet hadde offisiell åpning på
Svanstul i 2010.
I sommerhalvåret er området et eldorado for fiske- og
jaktinteresserte, og marka er kjent som et godt bær-
terreng. Det er tilrettelagt for vandreturer langs godt
merkede sommerstier i nærmest høyfjellsterreng til 
fjelltopper med praktfull utsikt utover Telemark.

Året rundt byr stedet på populære arrangementer og
både Telemark Turistforening og Skien Røde Kors driver
sine aktiviteter fra hver sin hytte i Huldreløypa i kort
avstand fra hyttefeltet.
Grenland og Omegn Astronomiforening er også en ivrig
aktør i området for å observere stjernehimmelen uten
forstyrrende lys. Svanstul har mørk nattehimmel sam-
menlignet med hele området rundt Oslofjorden og sen-
tralt i Grenland, noe som gir den stjerne- og naturglade
fantastiske opplevelser både med og uten kikkert. 
De oppfordrer derfor hyttebyggerne til å hensynta dette
ved å benytte indirekte eller skjermet utebelysning.

Mange fornøyde hytteeiere har flyttet inn og stortrives
på Svanstul.

SVANSTUL

Flott fiske- og jaktterreng. Her fra Holmevann.  Foto: Trond Larsen Svanstul er kjent som et godt bærområde. Nyplukkede molter nær hyttefeltet.

  



SVANSTUL tomtekart – Felt B6

Flekkeråsen

U
tsiktsveien

Disse tomtene har en flott vestvendt beliggenhet med
iøynefallende utsikt mot kjente fjellpartier som Lifjell 
og Gaustatoppen. 

Dette er store, flotte tomter fra ca. 1040 til 1700 kvm
(se tomtekart). Prisantydning fra kr. 700.000,-

Praktiske opplysninger
Bygging av infrastruktur til tomtegrense (vei, lednings-
nett, vann og avløp) ferdigstilles høsten 2014.
Alle tomtene i dette feltet har trykkavløp. Kjøpesummens
andel av vederlag for infrastruktur som ikke er ferdigstilt
innen overtakelsen av tomten, vil bli holdt tilbake på
oppgjørsansvarliges klientkonto inntil infrastruktur er fer-
digstilt og kjøper kan koble seg til 
de tekniske anleggene.

Atkomst til feltet
Etter avkjøring til hyttefeltet fra Svanstulvegen, følges
Flekkervegen innover i feltet. 
Når du har kjørt forbi siste tomt i felt B4 og har tomt 
nr. 2 på høyre side (se tomtekart på forrige side, over
felt B3 og B4), ligger feltet rett fram – følg skilt til
«Utsiktsveien».

Det gjøres oppmerksom på at alle tomter får tildelt egen
adresse av Skien Kommune og at husnummeret ikke er
identisk med tomtenummeret.

SVANSTUL Felt B6

Flotte utsiktstomter
mot vest

Utsikt fra felt B6 i retning Lifjell og Gaustatoppen.

         



SVANSTUL tomtekart – Felt B6

Flekkeråsen

U
tsiktsveien

Disse tomtene har en flott vestvendt beliggenhet med
iøynefallende utsikt mot kjente fjellpartier som Lifjell 
og Gaustatoppen. 

Dette er store, flotte tomter fra ca. 1040 til 1700 kvm
(se tomtekart). Prisantydning fra kr. 700.000,-

Praktiske opplysninger
Bygging av infrastruktur til tomtegrense (vei, lednings-
nett, vann og avløp) ferdigstilles høsten 2014.
Alle tomtene i dette feltet har trykkavløp. Kjøpesummens
andel av vederlag for infrastruktur som ikke er ferdigstilt
innen overtakelsen av tomten, vil bli holdt tilbake på
oppgjørsansvarliges klientkonto inntil infrastruktur er fer-
digstilt og kjøper kan koble seg til 
de tekniske anleggene.

Atkomst til feltet
Etter avkjøring til hyttefeltet fra Svanstulvegen, følges
Flekkervegen innover i feltet. 
Når du har kjørt forbi siste tomt i felt B4 og har tomt 
nr. 2 på høyre side (se tomtekart på forrige side, over
felt B3 og B4), ligger feltet rett fram – følg skilt til
«Utsiktsveien».

Det gjøres oppmerksom på at alle tomter får tildelt egen
adresse av Skien Kommune og at husnummeret ikke er
identisk med tomtenummeret.

SVANSTUL Felt B6

Flotte utsiktstomter
mot vest

Utsikt fra felt B6 i retning Lifjell og Gaustatoppen.

         



Sommerutsikt fra Nare – 805 m.o.h.

Med sin spennende kulturhistorie, seterdrift og tømmer-
fløting, rike dyreliv og flotte turområder  i delvis uberørt
natur, er Svanstul et attraktivt og populært utfartsom-
råde.
Aktivitetsmulighetene er mange og hyttefeltet har direk-
te tilknytning til kilometervis med preparerte lang-
rennsløyper tilpasset små og store skiløpere.  
Det er tilrettelagt for både skøyting og «klassisk».
Om kvelden kan du fra mange av tomtene skimte lysene
fra den 4 km lange lysløypa rundt Flekkervannet rett
ved hyttefeltet. Løypene strekker seg langt inn i Norges
største frivillig vernede naturreservat – Skrim- og
Sauheradfjella. Reservatet hadde offisiell åpning på
Svanstul i 2010.
I sommerhalvåret er området et eldorado for fiske- og
jaktinteresserte, og marka er kjent som et godt bær-
terreng. Det er tilrettelagt for vandreturer langs godt
merkede sommerstier i nærmest høyfjellsterreng til 
fjelltopper med praktfull utsikt utover Telemark.

Året rundt byr stedet på populære arrangementer og
både Telemark Turistforening og Skien Røde Kors driver
sine aktiviteter fra hver sin hytte i Huldreløypa i kort
avstand fra hyttefeltet.
Grenland og Omegn Astronomiforening er også en ivrig
aktør i området for å observere stjernehimmelen uten
forstyrrende lys. Svanstul har mørk nattehimmel sam-
menlignet med hele området rundt Oslofjorden og sen-
tralt i Grenland, noe som gir den stjerne- og naturglade
fantastiske opplevelser både med og uten kikkert. 
De oppfordrer derfor hyttebyggerne til å hensynta dette
ved å benytte indirekte eller skjermet utebelysning.

Mange fornøyde hytteeiere har flyttet inn og stortrives
på Svanstul.

SVANSTUL

Flott fiske- og jaktterreng. Her fra Holmevann.  Foto: Trond Larsen Svanstul er kjent som et godt bærområde. Nyplukkede molter nær hyttefeltet.

  



SVANSTUL tomtekart – Felt B3 og B4

Flekkeråsen

Flekkervegen

Rype i jaktterreng på Svanstul

   



Eiendom
Svanstul, Flekkeråsen, SKIEN
Gårdsnummer 23, bruksnummer
14 i Skien kommune. 
Hver enkelt tomt vil bli tildelt eget
bruksnummer etter fradeling.

Selger/eier
Svanstul Utvikling AS

Overtagelse
Overtagelse kan skje straks opp-
måling og fradeling er foretatt
på den enkelte tomt.
Kjøper må være oppmerksom på
at utbygger i perioder kan stenge
veier for å føre fram ledninger til
strøm, vann og avløp.

Ligningsverdi
Ligningsverdi fastsettes av skatte-
etaten, normalt etter oppføring av
hytte.

Kommunale avgifter
Det påløper ingen kommunale
avgifter til vann, avløp og renova-
sjon da de tekniske anleggene
driftes privat, jfr. under.
Skien Kommune innførte i 2013
eiendomsskatt på fritidstomter.
I Skien er det pr. i dag ikke krav 
til kildesortering av avfall fra
hyttefelt. Det er etablert plass for
miljøstasjon ved innkjøringen 
til feltet.

Faste løpende kostnader
Utgiftene til drift og vedlikehold 
av felles tekniske anlegg, som
renovasjon, drift/vedlikehold inkl.
brøyting av vei og drift/vedlikehold
av vann og avløp (som erstatter
kommunale avgifter), blir i størst
mulig grad utlignet med en lik del
på hver enkelt hytte. Dette er stip-
ulert til kr 15- 20.000,- pr år, og 
inkluderer 2 årskort til bomveien.

Størrelsen på hytteforeningskon-
tingenten er avhengig av forening-
ens aktivitetsnivå, og ble i
Svanstul Hytteforenings stiftelses-
møte i april 2013 fastsatt til 

kr. 500,-. Påregnelige løpende
utgifter til forsikring, forbruk av
strøm og fyringsutgifter m.m. er
variable og bl.a. avhengig av den
hyttestørrelsen man velger.
Oversikten er ikke uttømmende.

Vei, vann, avløp, fibernett
Alle tomtene leveres med vei,
vann, avløp, strøm og fibernett 
til tomtegrense med utlagte
tilkoblingsmuligheter. Vei, vann,
avløp og strøm vil driftes
av Løvenskiold Fossum.
Avhengig av terrengets beskaffen-
het vil tomtene utbygges med
selvfall eller trykkavløp.  Dette vil
medføre krav om å benytte en
bestemt type vann - og avløpsled-
ning og eventuelt pumpe inne på
hyttetomta. Eventuelt vedlikehold
av dette vil være tomteeiers 
ansvar. Oversikt over hvilke tomter
som har selvfall kan fås ved hen-
vendelse til Svanstul Utvikling AS.
Alle tomter i felt B6 har trykkavløp.

Offentlige planer, konsesjons-
plikt og odelsrett
Sakset fra reguleringsplanen:
Om byggeområdet:
• Bebygd areal (BYA) maks 

130 kvm inkl. bod, uthus, 
anneks, garasje. 

• Maks tillatt BYA pr byggeområde 
er 15 %.

• Hytteplassering tilbaketrukket, 
tilpasset terrenget og ikke på
markerte punkter.

• 2 biloppstillingsplasser pr hytte.
• Byggegrense fra hovedvei 9 

meter.
• Flere tomter kan slås sammen. 

Maks byggegrense økes ikke
tilsvarende.

• Tomtene skal ikke gjerdes inn.
• Planering av terrenget skjer 

kun i den utstrekning som er
nødvendig for plassering av 
hytta.

Om veiene:
• Interne veier opparbeides i 

3 m bredde.

Om idrettsanlegg:
• Lysløypen rundt Flekkern er vist

i reguleringsplanen.
• Idrettsanleggene rundt Svanstul 

for øvrig kan utvikles videre.

Utbygger legger vekt på at en 
del av vegetasjonen beholdes mel-
lom hytteområdene, noe også
reguleringsplanen viser.

Kjøper oppfordres til å lese gjen-
nom reguleringsbestemmelsene
jfr. salgsoppgaven.

Området er regulert for totalt 200
hyttetomter. Utlagte tomtefelt pr.
idag er B3, B4 og B6, jfr. tomte-
kart.

Ervervet må godkjennes ved egen-
erklæring om konsesjonsfrihet. Det
er ikke knyttet odel til tomtene.

Delinnbetaling
Med mindre annet er avtalt forut-
settes det at kjøper ved kontrakts-
inngåelse delinnbetaler ca. 10 %
av kjøpesummen og resterende
ved overtagelse. Det kan ikke
settes vilkår, eller tas pant i kjøpt
eiendom for forskuddsbeløpet.

Renter som opptjenes på oppgjør-
sansvarliges klientkonto på for-
skuddsbeløpet, tilfaller selger.
Kjøper må medvirke til at kontrakt
for kjøp av tomt blir underskrevet
senest 7 dager etter varsel fra
oppgjørsansvarlig.

Diverse
Tomtene selges uten byggeklausul.
Kjøper står fritt til å velge leveran-
dør for oppføring av hytte.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses
på ny eier.
Budgiver bekrefter ved sitt bud at
eiendommen er besiktiget samt 
at salgsoppgave er mottatt og lest.

Eiendoms-, salgs-, og betalingsinformasjon Reguleringsbestemmelser
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På Svanstul er det arrangementer og aktiviteter for hele familien - året rundt:
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Kjøpers omkostninger
Kjøper må betale omkostninger
etter de til enhver tid gjeldende
satser.

1.Dok.avgift til staten: 2,5 % 
av kjøpesum

2.Tingl. gebyr for skjøte kr 525,-
3.Tingl. gebyr for hvert pante

dokument kr 525,-
4.Attestgebyr for hvert 

pantedokument kr 202,-
5.Kommunale gebyrer for 

oppretting av grunneiendom:
Felt B3 og B4
Areal 0-500 m2 kr. 15.510
Areal 501-2000 m2 kr. 17.050
Areal over 2000 m2 økning 
pr. påbegynt daa kr. 1.320
Felt B6
Areal 0-500 m2 kr. 19.350
Areal 501-2000 m2 kr. 21.250
Areal over 2000 m2 økning 
pr. påbegynt daa kr. 1.550

I tillegg kommer tinglysnings- 
gebyr for matrikkelenhet og 
veirett.

6.Tilkoplingsavgift nettleverandør, 
fiber, inkl mva kr 1.250

7.Tilkoplingsavgift til e-verket, 
inkl mva kr 66.250

Det tas forbehold om endringer 
av avgifter og gebyrer.

Heftelser/Rettigheter
Følgende rettigheter og forplik-
telser vil bli tinglyst på hver enkelt
tomt:

1. Hjemmelshaver er pliktig med-
lem av Svanstul hytteforening.

2. Svanstul Utvikling AS forbehold-
er seg retten til å legge veiskjær-
inger, foreta grunnvannsboring og
legge traseer for ledninger inn på/
over eiendommen. Det forutsettes
at eiendommens bebyggelighet
ikke vesentlig forringes og at eien-
dommen stilles mest mulig i samme
stand som den var før inngrepet. 

3.Hjemmelshaver samtykker 
i fremtidige vedlikehold og
reperasjonsarbeider mot
tilbakestilling av eiendommen 
i samme stand.

4. Svanstul Utvikling AS kan
pålegge hjemmelshaver å benytte
en bestemt type vann- og avløps-
ledninger og pumpe på eiendom-
men. Vedlikehold av dette er
Svanstul Utvikling AS uvedkom-
mende.

5. Hyttene skal oppføres med
utvendig veggbekledning i treverk
og takbekledning etter følgende
valg: tre, torv, skifer eller shingel.

6. Utvendig hyttefarge og farge på
shingel må velges blant et utvalg
naturfarger. Konferer selger.

7. Eiendommen må bebygges i
samsvar med reguleringsplan 
og offentlig vedtak.

8. Hjemmelshaver får tinglyst
adkomstrett på selgers eiendom
Gnr. 23, Bnr. 14, samt over eien-
dommene Gnr. 23, Bnr. 1 og Gnr.
11, Bnr. 1, samt rett til å knytte
seg til vei, elektriske ledninger,
vann, avløp og fibernett.

9. Det eksisterer beiterettigheter i
området, jfr. grunnbokutskrift.

Oppdragsgiver betaler
oppgjørsansvarlig følgende
vederlag:
Selgers omkostninger til oppgjørs-
ansvarlig utgjør kr 10.000,- pr 
solgte tomt og utløses ved salg.
Salgsoppgavedato: 01.09.2014

Salgoppgaven omfatter:
Tomtekart, reguleringskart og
reguleringsbestemmelser.

Vedtekter i Svanstul Hytteforening,
oversikt over ledige tomter og 
tomtepriser, kan fås ved henven-
delse til Svanstul Utvikling AS.

Oppgjørsansvarlig:

ADVOKATFIRMAET MELAND AS
Advokat Ole-Martin Meland

Prinsessegata 14, 3724 Skien
Telefon: 35 53 05 50 - 92 45 89 59
Telefaks: 35 53 00 61
E-post: omm@advokatmeland.no

Adkomst
Adkomsten til hytteområdet er
enten sydfra - fra Skien sentrum
i retning Valebø eller nordfra - over
Valebø/Nordagutu fra Notodden 
(E 134). Det er skiltet avkjøring
mot Svanstul fra fylkesvei 44 –
Valebøveien. 

Avkjøringen fra Svanstulveien inn 
til hyttefeltet er til venstre idet man
ser lysløypa, ca 150 meter før du
kommer til parkeringen for ski-
området/slalombakken.

Det er ca 30 kilometer fra Skien
sentrum til hytteområdet, derav 
ca 13 kilometer på privat bomvei.
Denne er i det vesentlige felles 
med adkomsten til skiløypene 
ved Svanstul. 

Avstander
•  ca 30 minutter fra Skien, 
•  ca 50 minutter fra Notodden, 
•  ca 1 1/2 time fra Sandefjord
•  ca 2 1/2 time fra Oslo. 

Bor man i Grenlandsområdet er ikke
avstanden lenger enn at man kan
kjøre frem og tilbake på jobb og
samtidig nyte det gode liv på hytta. 

Parkering
Reguleringsplanen stiller krav til 
2 biloppstillingsplasser pr hytte 
på egen tomt.  
Det vil være mulig å sette 
opp garasje på noen tomter
avhengig av hytte- og tomte-
størrelse. Konferer selger.

Skien – Svanstul: 30 km Valebøvegen/Fv 44 – Svanstul: 13 km Svanstul

Veibeskrivelse

- ditt nærmeste hytteparadis!

Foto: Stine Solbakken, TAFoto: Kjell Ivar Brynsrud Foto: Thomas Fjelddalen, Varden

Isfiske Preparerte løyper Familieaktiviteter / Kom deg ut dag Gøy i akebakken

Svanstul Svanstul

Svanstul Hyttefelt

Svanstulvann

Flekkeren

Skien

                                                         



FORBRUKERINFORMASJON OM
BUDGIVNING

Informasjonen er utarbeidet 
av Forbrukerombudet, Forbruker-
rådet, Den Norske Advokatforening
ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendoms-
meglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eien-
domsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de
retningslinjer som forbrukermyn-
dighetene og organisasjonene
anbefaler benyttet ved budgivning
på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de vik-
tigste rettsreglene tilknyttet bud-
givning.

Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil Svanstul Utvikling
AS opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante 
forbehold.

2. Bud inngis skriftlig til Svanstul
Utvikling AS. Kravet til skriftlighet
gjelder også budforhøyelser og mot-
bud, aksept eller avslag fra selger.
Budgiver skal vedlegge gyldig legiti-
masjon. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og
sms når informasjonen i disse er
tilgjengelig også for ettertiden.

3. Budets innhold: I tillegg til 
eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn,
adresse, e-postadresse, telefonnummer
osv. bør et bud inneholde:
Finansieringsplan, akseptfrist, over-
takelsesdato og eventuelle forbehold;
så som usikker finansiering, salg av
nåværende bolig osv. Normalt vil ikke
et bud med forbehold bli akseptert før
forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med Svanstul Utvikling AS før bud
avgis.

4. Svanstul Utvikling AS skal legge til
rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold skal
Svanstul Utvikling AS ikke formidle bud

med kortere akseptfrist enn kl 12.00
første virkedag etter siste annonserte
visning. Etter denne fristen bør budgi-
vere ikke sette en kortere akseptfrist
enn at Svanstul Utvikling AS har
mulighet til, så langt det er nødvendig,
å orientere budgivere og øvrige inter-
essenter om bud og forbehold. 
Det bør ikke gis bud som diskriminerer
eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at Svanstul
Utvikling AS kan avvikle budrunden på
en forsvarlig måte som sikrer Svanstul
Utvikling AS og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlings-
valg, vil Svanstul Utvikling AS fraråde
budgiver å stille slik frist.

5. Svanstul Utvikling AS skal, så langt 
det er nødvendig og mulig holde bud-
giverne orientert om nye og høyere
bud og eventuelle forbehold.

6. Etter at handel har kommet i stand,
eller dersom en budrunde avsluttes
uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen
i anonymisert form.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper
uten ugrunnet opphold etter at handel
er kommet i stand. Dersom det er vik-
tig for budgiver å bevare sin anonym-
itet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig.

8. I spesielle tilfeller kan Svanstul
Utvikling AS skriftlig invitere til lukket
budrunde. Nærmere opplysninger vil i
tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter.

VIKTIG INFORMASJON OM SALGS-
OG BETALINGSVILKÅR MV.

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og oppgjørsansvar-
liges egne undersøkelser. 
Alle interessenter oppfordres til å
undersøke eiendommen grundig, 
jf. Avhendingslovens § 3-10
(Kjøpslovens § 20), 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
forholdene ellers, eller når tomtearealet
er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal
være innbetalt til oppgjørsansvarliges
klientkonto før overtagelse. 10% av
kjøpesummen forutsettes innbetalt som
forskudd ved signering av kjøpekon-
trakten (resterende ved overtagelse).
At kjøper skal yte kreditt til selger er et
avvik fra normalordningen om ytelse
mot ytelse, og kjøper kan med dette
utsettes for en større risiko enn nor-
malt i en eiendomshandel.
Forskuddsbeløpet må være fri kapital.
Det kan ikke settes vilkår, eller tas pant
i kjøpt eiendom for delinnbetalingen.
Rentene som opptjenes på oppgjørs-
ansvarliges klientkonto på forskudds-
beløpet, tilfaller selger.
Oppgjørsansvarlig gis fullmakt til å
trekke sine utlegg og tilgodehavende
av første innbetaling fra kjøper.
Utbetalinger til selger skjer etter
overtagelsen og opptjente renter 
på klientkonto tilfaller selger.

Budgiving
Ifølge forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-4 vil kopi av budjournalen bli over-
sendt kjøper og selger etter budaksept.
Budgivere kan få utlevert anonymisert
budjournal. For øvrig henvises til infor-
masjon på budskjemaet.

Informasjon om budgivning, salgs- og betalingsvilkår mv.

Nare - 805 m.o.h. Utsikt mot Gaustatoppen

Foto: Kjell Ivar Brynsrud

                    



Eiendomstype: Hyttetomt

Eierform: Selveier

Prisantydning: Fra kr. 350 000,-
Ta kontakt med Svanstul Utvikling
AS for tomtepriser. Kontakt-
informasjon - se siste side.
Ved kjøp av tomt utfylles vedlagte
budskjema med ønsket tomt, pris
på tomten o.s.v. Man vil deretter
raskt få tilbakemelding om tomten
er ledig eller ei. “Først til mølla”
prinsippet gjelder.

Grunnarealer: I felt B3/B4 er 
det lagt ut 39 selveiertomter med
størrelse fra ca 800 kvm til ca
1.600 kvm (se tomtekart). 
I nytt utlagt felt B6 er det regulert
for 13 tomter med størrelse fra ca
1.040 kvm til ca 1.800 kvm
(se tomtekart).

Flere tomter kan slås sammen iht.
reguleringsplanen. Tomtene er p.t.
ikke oppmålt og kjøper må påregne
mindre justeringer av tomtearealet
ved endelig oppmåling. Tomtene
kan iht. reguleringsplanen ikke 
inngjerdes.  

Tomtene har moderne infrastruktur
bl. a. med mulighet for tilkobling til
fibernett.

Alle tomtene ligger på Flekkeråsen,
høyt og fritt i variert fjell og skogs-
terreng med lyng, busker, barfjell,
spredt furuvegetasjon og noen
løvtrær.

Her kan man sikre seg tomt vendt
mot den himmelretning og med 
den utsikt man måtte ønske. 

Ingen byggeklausul: Kjøper står
fritt til å oppføre hytte etter eget
valg og ønske innenfor regulerings-
bestemmelsene. Jfr. egne bestem-
melser for tomt 41 i felt B6.

Dersom det er interessant for
tomtekjøper er det mulig å skaffe
tegninger til 10 forskjellige hytter i
forskjellige størrelser (Svanstul-
hyttene) som er tegnet spesielt i
forbindelse med etablering av
tomtefeltet, og som egner seg 
godt i området. 

Om ønskelig kan vi også formidle
kontakt med hyttefirmaer som 
kan føre opp disse eller andre 
hyttetyper. 

Tomtene selges "som de er - as is".
Handelen følger Lov om avhending
av fast eigedom (avhendingslova).

Hyttedrømmen!
Byggeklare selveiertomter

Et utvalg hytter i Svanstul Hyttefelt:

SVANSTUL – Steinbruløypa

En perle i
Telemark!

               



Viktige avtalerettslige forhold

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av
fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til Svanstul Utvikling AS kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for bud-
giver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet
før denne tid avslås av selger eller budgiver får meld-
ing om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig der-
som man ikke ønsker å kjøpe flere enn én eiendom). 

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert
bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere
høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til bud-
giver innen akseptfristens utløp er det inngått en
bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud 
som medfører at det foreligger en avtale om salg av
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av
kjøper.

REGULERINGSPLAN / Viktige avtalerettslige forhold

SVANSTUL – det gode liv i naturen

    



Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., 
i et naturskjønt område ved Norges største frivillig 
vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra Skien.
Hyttefeltet har vekslende terreng, noen steder med fine
flater og vid utsikt, andre steder småkupert. Noen av
tomtene har utsikt til Flekkeren; - fjellvannet som strekker 
seg fra innkjørselen til hyttefeltet nordvestover mot
innfallsporten til sti- og løypenettet.
Svanstul er et populært utfartssted for befolkningen i 
Telemark og deler av Vestfold og Buskerud hele året, 
sommer som vinter.

Visste du at 2 av de høyeste fjellene i kommunen ligger på
Svanstul? Du kan lett følge Turistforeningens blåmerkede 
sommerstier til Nare med sine 805 m.o.h. og Ørnenuten 
som rager 6 meter høyere. Naretoppen byr på et imponerende
rundskue med Lifjell, Gaustatoppen, Blefjell, Jonsknuten og
Skrim som de mest iøynefallende toppene i vest og nord. 
Flere av tomtene i hyttefeltet har også deler av denne utsikten.
Området innbyr til turopplevelser med sine skogsveier, turstier
og skiløyper i og utenfor naturreservatet, og som egner seg for
både sykkel-, ski- og fotturer; - i noen områder i nærmest
uberørt natur og med et rikt dyre- og fugleliv.

På Svanstul finnes bl.a.:
• 50 km preparerte skiløyper
• 4 km lang lysløype
• Godt merkede sommerstier
• Fantastisk stjernehimmel grunnet lite lysforurensning
• Kjent bærterreng
• Bade- og pram/kano-muligheter
• Jaktterreng for fiske- og småviltjakt

Arrangementer og aktiviteter året rundt er populære og gjør
stedet attraktivt for store og små.
Svanstulområdet regnes som meget snøsikkert. 
Skien Røde Kors og Telemark Turistforening er representert 
i området med hver sin hytte midt i Huldreløypa i turavstand
fra hyttefeltet.

Helårshytte på Svanstul i pendleravstand fra jobb og hjem, 
gir deg mer velvære og tid til «frihet fra hverdagen» litt oftere.
En tilleggsverdi du har glede av, – ikke bare noen få uker eller
helger i året -, men så ofte du vil!

BUDSKJEMA

En perle i
Telemark!

Vi hjelper deg å realisere din hyttedrøm. Spør oss om finansiering.
Heidi M. Aanerød Haugen Hilde B Lambrechts
heidi.haugen@dnb.no hilde.lambrechts@dnb.no
Telefon 90 51 73 98 Telefon 47 67 42 97

Budskjema for eiendommen Svanstul, Flekkeråsen:

Gnr 23, bnr 14 i Skien kommune Tomt nr.: Prospekt dato

Jeg/vi legger herved inn et bud på  kr + omkostninger

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” og “Viktige avtaleretslige forhold” 
(se foregående sider), samt hele prospektet, og godtar betingelsene.

Budgiver 1: Personnr:

Telefon på dagtid: Epost:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Dato/Underskrift

Budgiver 2: Personnr:

Telefon på dagtid: Epost:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Dato/Underskrift

FINANSIERING
Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: 

Kontaktperson / Telefonnr.: 

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/var finansiering: 

Kontaktperson / Telefonnr.: 

Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr.:

Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet oversendes DNB

Bud akseptert av selger:       Dato/Underskrift:

Budskjema sendes pr. e-post til msa@l-fossum.no, fax nr. 35 50 43 51
eller til Svanstul Utvikling AS, Postboks 206 Sentrum, 3701 Skien

       



Hyttedrømmen!
Byggeklare selveiertomter

Svanstul Utvikling AS
Mette Sannerholt Andersen
Besøksadr.: Jernverksv. 52, 3721 Skien
E-post: msa@l-fossum.no
Tlf.: 95 12 08 48 / 35 50 43 50
www.svanstul.no

Oppgjørsansvarlig:
Advokatfirmaet Meland AS
Advokat Ole-Martin Meland

Prinsessegata 14, 3724 Skien
Telefon: 35 53 05 50 - 92 45 89 59
E-post: omm@advokatmeland.no

www.spekter-reklame.no

               




