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Storvassfjell hytteområde 

Litt info: 

Statskog bortfester hytte- og naustomter i Storvassfjellet hytteområde.   Tomtene ligger like ved 

Langvatnet ved inngangen til Làhko nasjonalpark (opprettet i 2013). 

Tomteplassering er utsatt i terrenget med rødmalt nedslått påle med påskrevet nummer. 

Tomtestørrelse er på ca. ett dekar.  

Sommerparkeringsplass er tilgjengelig. 

Adresse: 

Storvassfjell, 8140 Inndyr. 

Matrikkel: 

G.nr. 93, b.nr.i Gildeskål kommune. 

Eierform: 

Festetomt. 

Beskrivelse: 

Meget rimelig festetomter i Gildeskål kommune.  Mulighet til å skaffe deg festetomt til hytte og 

naust i Storvassfjell hytteområde som ligger på Sundsfjordfjellet.  

Gildeskål kommune har startet opp planprosess for regulering av skuterløype Sundsfjord-

Storvasslangvannet i 2017.   

Området ligger ved midten av Langvannet mellom anleggsveien og selve vannet.  Hytteområdet 

ligger ved en av inngangene til Làhko Nasjonalpark.  

Tomteplassering er utsatt i terrenget med rødmalt nedslåtte påler med påskrevet nummer. 

Innenfor hver tomt for hytte tillates det en bygning med maksimal grunnflate på 80 kvm (målt 

etter utvendige mål).  Naust kan oppføres på inntil 13 kvm.  

Adkomst: 

Fra Tverlandet/Løding følger man RV 17 fram til Sundsfjord kraftstasjon, her svinger man mot 

venstre, inn anleggsveien og følger denne fram til hytteområdet. 

Reguleringsplan som gjelder for hytteområdet: 

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til bebyggelsesplan for Storvassfjell hytteområde gnr. 93 i 

Gildeskål kommune, datert 09.09.92 og med mindre korrigering av 27.04.2004, er gjeldende.   
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Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: 

§3b:   Innen hvert byggeområde for hytte tillates oppført hytte med max bruksareal (BRA) på 80 

kvm.  I tillegg kan det bygges uthus, anneks på max 15 kvm. (BRA).  Hytte og uthus kan bygges 

sammen med totalt 90 kvm. (BRA).  Uthuset, annekset skal plasseres så nært hytten som mulig.  

Max avstand på 4 meter fra hytta. 

§3d:  Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god 

materialbehandling.   

Utvendige vegger skal ha brunfarget stående tømmermannspanel eller liggende kledning. Stedlig 

byggeskikk skal vektlegges.   Tak skal være svart matt flate eller torv.  Alle bygninger skal ha 

saltak med vinkel 20-30 grader. 

Byggeområde naust:  Innenfor planområdet kan det oppføres 20 naust.  Naustenes plassering er 

markert i terreng med to rødmalte trestikker.  Disse angir henholdsvis høyre og venstre hjørne i 

forkant av naust, sett fra Lanvatn.  Stikkene er nummerert.  Begrepet nausttomt er punktfeste. 

Naustene skal oppføres med maks rafthøyde 1 meter og maks mønehøyde på 1,8 meter.  

Naustene skal ikke overstige 13 kvm. grunnflate.   Utvendige vegger skal være brunbeiset og tak 

skal ha svart matt flate eller torv.   

For ytterlige spesifikasjoner, henvises til vedlagte reguleringsplan av 1992 med endring av 

27.04.2004. 

Ved spesielle forhold kan Gildeskål kommune og med tillatelse fra grunneier gi dispensasjon fra 

arealbestemmelsene i reguleringsplanen. 

Parkeringsforhold: 

Eksisterende parkeringsplasser ved SKS garasjeanlegg, Sundsfjordfjellet benyttes. 

Avgift: 

Ved inngåelse av feste av festekontrakt betales det grunnlagsinvestering på kr. 25.000,- pr. 

hyttetomt og kr. 6.000,- pr. nausttomt.   Dette beløpet er til dekning av parkeringsplasser, stier, 

vannpost og planleggingskostnader. 

Tildeling av festetomt: 

Etter søknad i dette prospekt til:  Statskog SF, Postboks 63, Sentrum, 7801 Namsos eller email:  

post@statskog.no. 

Søknadsskjema: 

Søknadsskjema følger vedlagt. 

mailto:post@statskog.no
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Festeavgift pr. år: 

Hyttetomt:   Kr. 3 655,-  

Naustomt:   Kr.   970,- 

Løpetid/regulering på kontrakt:   Det til enhver tids gjeldende bestemmelser i Statskog SF og 

Tomtefestelovens bestemmelser  i § 15. 

Øvrige gebyrer som kommer i tillegg: 

Administrasjonsvederlag i forbindelse med opprettelse av kontrakt kr. 7 300,- 

Tinglysningsgebyr for festekontrakt til Statens kartverk. 

Gebyrer i forbindelse med deling/oppmåling til Gildeskål kommune. 

Øvrig info: 

www.statskog.no 
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Søknadskjema Storvassfjell hytteområde 

Sundsfjordfjellet- Gildeskål kommune 

 

Jeg søker med dette om å få tildelt hyttetomt-nausttomt (stryk det som ikke passer) i 

Storvassfjell hytteområde- Sundsfjorfjellet i Gildeskål kommune. 

Navn:____________________________________________ 

Adresse:__________________________________________ 

Poststed:_________________________________________ 

Telefon:__________________________________________ 

Fødselsdato:_________/________Fødselsår_____________ 

Jeg ønsker følgende hyttetomt som førstevalg:___________ 

Alternativt ønsker jeg:         ___________ 

 

Nausttomt fordeles fortløpende fra 1 

Søknad sendes:  

Statskog SF, Postboks 63, Sentrum, 7801 Namsos 

 Email:    post@statskog.no 

……………../………….20____ 

 

…………………………………………………. 

(Søkers navn) 
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Oversiktskart over ledige tomter pr. 19.09.2019:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


