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Beliggenhet: Hytteområdet ligger øst for Femundselva ca. 35 km nord for Engerneset og ca. 70 
km nord for Trysil sentrum. Avstand til Engerdal sentrum eller Drevsjø med butikk/ 
sport mm ca. 35 km.  

 

 

 

Områdebeskrivelse Femundområdet er et eldorado for den som liker en aktiv ferie i rolige omgivelser. 
Femundselva og Femundsmarka er kjent for sitt fiske, et paradis for den som liker å 
gå tur på ski eller til fots, padle eller drive småviltjakt. Starten på en topptur til 
Sølen 1755 m.o.h. er kun noen få minutters kjøring unna.   

Hyttefeltet på ca. 600 m.o.h. i trivelig furuskog like sør for Femunden. Femundselva 
«et steinkast» fra hyttetomtene. Hyttefeltet har dels utsikt til Femundselva, 
Tørråsen eller mot Gråkletten. Skiløyper og alpinsenter ved Sølenstua ca. 20 km 
unna. Scooterled bare noen hundre meter fra hyttefeltet.  

 

Planstatus Tomtene er ferdig regulert.  Største tillatte bruksareal T-BRA pr. tomt er 150 m².  I 
tillegg kan ved hovedbygning godkjennes inntil 20 m² oppbygget. Det kan oppføres 
inntil tre bygninger, forutsatt plassering og utforming som gir tunvirkning. Se for 
øvrig vedlagte plankart og planbestemmelser. 
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Tomt Tomtene er punktfester.  

Et punktfeste er ikke oppmålt og avgrenset, men det er satt ned ett grensemerke 
(på hver av de ledige tomtene) som markerer «punktet». Byggesøknader avgjøres av 
Engerdal kommune.  Fester kan, etter godkjenning fra grunneier, gjøre 
disponeringer innenfor et areal på ca. 1.000 m², jf. tomtefestelovens § 16.  
Festekontrakten gjelder inntil videre, og kan i utgangspunktet kun sies opp av 
fester, jf. tomtefestelovens § 7. 

 

Velforening Tomtefester har rett og plikt til å være medlem i Snerta Velforening.  

 

Vei/vann/ avløp/ strøm Helårsvei. Velforeningen stiller krav om at adkomstveier fram til hyttetomtene skal 
være av en slik standard at det er mulig å brøyte/frese snø uten å påføre skade på 
traktor, freser etc. Videre plikter fester å delta i drifts- og vedlikeholdsansvar.  

Privat vannverk, Snerta Vannverk. Vannverket drives sammen med fastboende. 
Mange av tomtene har tillatelse til å legge inn vann.  Tilkoblingsavgift vann til 
Snerta Vannverk kr 5.000,- + mva (2013).  

De skraverte tomtene på plankartet har forhåndsgodkjent utslippstillatelse.  For 
øvrige tomter kan det søkes om utslippstillatelse til Engerdal kommune.  En slik 
godkjenning bør være avklart før endelig festekontrakt inngås. Kommunen er i 
utgangspunktet positivt innstilt, men hver sak må behandles.  De som har søkt til 
nå, har fått utslippstillatelse.                                                                       
Gråvann skal infiltreres i grunnen og feltet har påkoblingspunkter for felles 
infiltrasjonen i grunnen. Svartvann skal gå i tett tank nedgravd på tomten.  

  

Festeavgift Årlig festeavgift kr 3.600,- (2023). Reguleres hvert år etter KPI.  

 

Grunnlagsinvesteringer Fra kr 55 000,-. Se prisliste.  

Fester betaler til grunneier tomtens andel av de investeringer som er eller kommer 
til å bli utført i hyttefeltet. Dette er bl.a. planarbeid, bygging av veger og 
fremføring av strøm.  

 Kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som 
påløper i forbindelse med oppføring av bygg. Dette innebærer blant annet 
fremføring av vei, strøm, vann og avløp fra tilkoblingspunkter til egen tomt/ bygg.  
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Omkostninger Sakskostnader til grunneier kr 7 300,- (2021) 

Tinglysningsgebyr festekontrakt kr 585,- til Statens Kartverk. Oppgitte satser er 
p.t., og justeres til en hver tid i samsvar med gjeldende satser. Eventuelle gebyrer i 
forbindelse med tinglysing av pantedokument dekkes av kjøper. 

 Det beregnes ikke dokumentavgift ved tinglysing eller overdragelse av festekontrakt 
på ubebygd tomt.  

 

Årlige avgifter  Årlige kommune avgifter inkl. eiendomsskatt, kontakt Engerdal kommune.  
Årlig vannavgift til Snerta Vannverk.  
Årlig avgift til Snerta Velforening.  
Hytterenovasjon – FIAS. 
Tømming av septikk og slamavskiller. 
Brøyting og vedlikehold av veier og egen stikkveg/ p-plass, utgift etter behov. 
 

 
Vilkår Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av 

salgsoppgave og vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med 
Bortfester. Videre oppfordres det til å undersøke tomten nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig. 
 
 

 
Kontaktperson:  Anne Hilde Rønes, tlf: 414 48 575, epost:  ahr@statskog.no. 
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Tomtenr Veg Utslippstilatelse Innfestingssum Merknad

1 Regulert, ikke bygd Ja 90.000

2 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

3 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

4 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

6 Regulert, ikke bygd Ja 90.000

11 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 48.000 Veg, kostnad deles med tomt 42

18 Ja (hovedveg) Ja 90.000

29 Regulert, ikke bygd Ja 90.000

32 Ja (hovedveg) Ja 90.000

33 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

37 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

38 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

39 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

40 Regulert, ikke bygd Ja 90.000

42 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 48.000 Veg, kostnad deles med tomt 11

43 Regulert, ikke bygd Nei, må søkes om 55.000

44 Ja (hovedveg) Ja 90.000

45 Ja (hovedveg) Ja 90.000

Oversikt over ledige tomter i Snerta Hyttefelt - pr 01.03.2021
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