
Store 
hyttetomter
på høyfjellet

TVERRLIA 7
NESFJELLET



Hemsedal
1 t, 6 mil.

Gol

NESFJELLET
750–1 000 moh.
Snilt turterreng, sommer 
som vinter.

Hønefoss
Kun 106 km igjen.

Norefjell

Nesbyen
• over 3 000 
 innbyggere
• godt utvalg
 av butikker

Oslo
161 km liten tur
fra Oslo.

Geilo
1 t, 6 mil.

Vassfaret
Hva med en utflukt 
til Vassfaret? Ca. en
times kjøring. Flotte
opplevelser i vente!

Drammen
153 km kort tur
til godstolen på
hytta.

Langedrag

En  kjøretur til Langedrag 
gir fantastiske opplevelser
for liten og stor.

 2tverrlia 7



INNHOLD
	 4		 Velkommen til Nesfjellet
	 8		 Vinter
	14		 Sommer
	18		 Om Tverrlia
	20		 Om tomtene
	26		 Tekniske forhold

3



Velkommen til  
NESFJELLET

 4tverrlia 7



Nesfjellet plasserte seg som  
en av landets mest etterspurte  
hyttedestinasjoner de siste årene.  
Velpreparerte langrenns- og  
alpinløyper, hyggelige 
serveringssteder, sykkelstier i  
norgestoppen og en av Norges  
beste fjellbaner innen golf gjør  
også Nesfjellet til en av de  
mest komplette.
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Bare to timer og 15 minutters kjøretur fra Oslo ligger  
Nesfjellet og Tverrlia, der du finner alt du kan ønske deg av 
et sted på fjellet: Nydelig fjellandskap med et av Hallingdals 
største løypenett for langrenn og alpint om vinteren, sykkels-
tier i norgestoppen og muligheter for fotturer i sommerhal-
våret. Gode bilveier helt fram og nærhet til et tradisjonsrikt 
og livlig tettsted er også en del av sjarmen.

Nesbyen har flotte fjellområder på begge sider av dalføret, 
men de største finner du på vestsiden. Her ligger også de 
mest kjente hytteområdene i kommunen, og de som opp-
lever størst vekst. Og det er her, i nærheten av alpinanlegg 
og golfbane, og med et løypenett for langrenn, sykling og 
fjellvandring rett utenfor døra, du nå kan sikre deg en  
stor fjelltomt med panoramautsikt i Tverrlia.

I	HJERTET	AV	HALLINGDAL
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FYLKE Buskerud

KOMMUNE Nesbyen

INNBYGGERE 3 400 (2016)

HØYESTE PUNKT Hallingnatten (1 314 m.o.h)

TIL NESBYEN SENTRUM 15 km

TIL NESFJELLET GOLF 500 m

TIL NESFJELLET ALPIN 1000 m

TIL OSLO 161 km

TIL DRAMMEN 153 km

Et flott løypenett  

for sykling.

FAKTA

7



VINTER	I	NESFJELLET

Nesfjellet har over 200 km velpreparerte langrennsløyper i 
høysesong, og løypenettet er tilknyttet hele Hallingdal, 
som strekker seg fra Norefjell til Geilo, så her slipper du 
ikke opp for turopplevelser – enten du søker dem på 
snaufjellet eller i lunt skogsterreng.

Nesfjellet Alpin (tidligere Nesbyen Alpinsenter) trekker også 
mange skiglade familier til Nesfjellet, med fem heiser, 13 
nedfarter, to skiparker for jibbing og snowboard og et eget 
område for barn. Den flotte Skistua serverer både mat 
og afterski, og skibutikken tilbyr både skiskole og leie av 
utstyr. 

Nesfjellet byr også på mye moro uten ski på beina: Et  
besøk til Langedrag Naturpark for å møte tamme og ville 
dyr er en favoritt. Her får du også prøve deg som hunde-
kjører eller du kan bli med på kanefart med hest og slede. 
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Her slipper du ikke opp for 
turopplevelser – enten du  
søker dem på snaufjellet eller 
i lunt skogsterreng.
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Et vinterparadis
for store og små.

NESFJELLET ALPIN
•  5 heiser
•  13 nedfarter
•  1 svart
• 4 røde
• 4 blå
• 3 grønne
• 1 upreparert
• 2 parker for ski og snowboard
• Sum nedfarter: 14 km
• Lengste nedfart: 2,3 km!

 

BARNEOMRÅDE
• Skjermet 
• 2 skiheiser
• Bred nybegynnerløype
• Egen skogsløype
• Bølgeløype
• Figurløype ... og mye moro.

TO PARKER til sammen 1,3 km sammenhengende  
park for jibbing og snowboard.

SKISTUA
• Servering
• Afterski
• Skiskole
• Skiutleie

FAKTA
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TOPPEN AV SKIHEISEN 
ligger 1 100 meter over havet, herfra 
kan du se fra Jotunheimen i nord til 
Gaustadtoppen i sørvest. 

ENDELØSE SKILØYPER 
tilknyttet løypenettet i hele  
Hallingdal, fra Norefjell til Geilo.

GOLFBANEN
forvandles til preparerte skiløyper 
om vinteren.

GØYALE AKEBAKKER

og god plass til å grave snøhuler.

FAKTA
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TVERRLIA 7
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Den som er så heldig å ha en hytte i Tverrlia, har et
fantastisk utgangspunkt for å holde seg i aktivitet gjennom
sommeren, med alt fra utfordrende stisykling og tøffe
toppturer til avslappende vandringer innover i fjellet –
gjerne med fiskestang, bærspann og badebukse. 
Velforeningen i Tverrlia leier jakt og fiske av grunneier 
hvor det ligger to ørretvann kun noen hundre meter fra 
tomtene i Tverrlia 7.

Veien er heller ikke lang til golfbanen, som byr på en
helt annen type turopplevelse; 6,2 km vandring i vakkert
fjellterreng med store greener, flere treningsområder og
en hyggelig golfkafé.

Liker du å sykle, kan du også glede deg over milevis med 
sykkelveier og -stier. Nesfjellet startet med realiseringen av 
Skandinavias lengste flow trail familiesti for sykling høsten 
2019. Den strekker seg fra toppen av skisentret og helt 
ned til bygda med et fall på 1000 høydemeter fordelt på 
ca. 15 km.

SOMMEREN	I	NESFJELLET
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TURPERLER
Idylliske vann, utsiktspunkter, gamle støler og  
andre natur- og kulturperler.

TOPPTUR 
Med klippekortet «Til topps i Nes» besøker du 12 utvalgte 
topper og får en pin som synlig bevis på bragden.

STISYKLING
En av Norges beste sykkeldestinasjoner.

NESBYEN FREERIDE
en av mange nedoverstier og løyper som egner  
seg ypperlig til ufor/freeride-sykling. 

SYKKELUTLEIE 
hos Utlånsbua i Nesbyen.

FISKELYKKE
Små og store fjellvann med ørret.

HUSK FISKEKORT!
Fåes mange steder i og omkring Nesbyen.

Ingen problem å 
holde seg aktiv på 

Nesfjellet.

FAKTA
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NESFJELLET Golf
•  9 hull
•  Par 74
•  3 øvingsgreener
•  Driving range
•  Proshop
•  Golfkafé

FAKTA
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Om  
TVERRLIA
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Førstevalget for langrenns- 
entusiaster som ønsker seg  
et et variert aktivitetstilbud 
hele året.
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og lengst inn mot fjellet, får du nå kjøpt panoramatomter 
som ligger fra cirka 930 til 1000 meter over havet. Tverrlia 7 
ligger vestvendt, med flotte solforhold hele året og er før-
stevalget for langrennsentusiaster som ønsker nærhet til 
et rikt aktivitetstilbud. Mange av tomtene ligger bare noen 
få staketak fra den øvre langrennstraseen inn mot fjellet – 
siste utpost før tilnærmet uberørt høyfjellsnatur.

Tverrlia 7 ligger rundt 800 meter fra nærmeste nedfart i 

Nesfjellet Alpin, og fra flere av tomtene er de fullt mulig  
å ta seg inn og ut av anlegget på alpinski. Hyttefeltet  
ligger vestvendt med panoramautsikt mot Hallingsskarvet,
Ålingsfjella, Skogshorn og Jotunheimen.

Tomtene selges inkludert vei, vann, avløp og strøm og 
varierer i størrelse fra cirka 1700 til 2100 kvm.
Prisen spenner fra 1,8 til 3,5 millioner kroner.

HELT	ØVERST	I	TVERRLIA
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TOMTENE
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I Tverrlia er det du som  
bestemmer hvilken hytte  
du vil bygge. Vi hjelper deg 
selvfølgelig på veien.

AREAL	fra	1 500 kvm –  2 100 kvm

ANTALL	TOMTER	74 

SOL	til kl. 22.45 på St. hansaften 

UTSIKT	180 grader

FAKTA
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VELG	SELV

Tomtene i Tverrlia 7 selges uten hytte, så her har du 
muligheten til å bygge den hytta du alltid har drømt om, 
så lenge du holder deg innenfor 250 kvm BYA, fortrinnsvis 
fordelt på flere bygg. Resten er opp til deg, men trenger 
du hjelp fra fagfolk formidler Nesfjellet Prosjektutvikling 
kontakt med fagfolk som kan hjelpe deg gjennom hele 
byggeprosessen, fra de første skissene og frem til ferdig 
innredet hytte.

Her får du den hytta du har drømt om -og  

ønsket å bygge, med all mulig ønsket hjelp.
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ØKONOMISKE OG 
TEKNISKE FORHOLD
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EIENDOM
Tverrlia 7, 3540 Nesbyen
Tomter utskilt fra gnr. 56, bnr. 1387, Nes
kommune

PRIS
Fra kr. 1.800.000 + omk.
Vedlagt ligger komplett prisliste.

KJØPSOMKOSTNINGER
Forutsatt salgssum kr. 1.800.000

Omkostninger:
Dok. avg.:   kr. 45.000
Tingl. gebyr skjøte:  kr. 525
Anleggsbidrag avløp:  kr. 47.500
Trondrudvegen:   Kr. 8.500
Oppmålingsforretning:  Kr. 14.425

Sum omk.   Kr.	115.950

Ved byggemelding påløper tilknytningsavgift
fra Nes kommune for avløp på kr. 18.500 +
evt. kr. 6.250 pr. påbegynte 20 kvm utover
120 kvm.

AREAL
Fra ca. 1.500 til 2.100 kvm.
Se vedlagte prisliste for komplett oversikt.

SELGER
Nesfjellet Prosjektutvikling AS

BESKRIVELSE
Velkommen til et av Nesfjellets flotteste hytteområder. 
Helt øverst i Tverrlia og lengst inn mot fjellet, tilbys her 
panoramatomter fra ca. 930 m.o.h. til ca. 1.000 m.o.h. 
Tverrlia 7 ligger vestvendt med flotte solforhold hele 
året.  Området utgjør det definitive førstevalget for 
langrennsentusiaster med ønske om et rikt aktivi-
tetstilbud i armlengdes avstand. Her finnes et flott 
alpinanlegg som fint underholder hele familien, 9-hulls 
golfbane, anlagte sykkelstier, mm. Mange av tomtene 
ligger kun få staketak fra den øvre langrennstraseen 
inn mot fjellet, og utgjør siste utpost før tilnærmet 
uberørt høyfjellsnatur.
     
Tverrlia 7 ligger ca. 800 m + fra nærmeste nedfart i 
Nesfjellet Alpin, og det er fra flere tomter fult mulig 
å ta deg inn og ut av anlegget på alpinski. Hyttefeltet 
ligger vestvendt med meget gode solforhold og pan-

oramautsikt mot Hallingsskarvet, Ålingsfjella, Skogs-
horn og Jotunheimen. Turområdet er førsteklasses 
sommer som vinter. Herfra går du med solen i ansiktet 
sørover innover et imponerende landskap i snaufjellet. 
Blant populære turmål kan nevnes Trommenatten, 
Hallingnatten, Storevarden og Langedrag. Vinterstid 
kan nevnes at løypenettet også har direkte adkomst 
til Eventyrløypa som streker seg fra Ustaoset i vest til 
Norefjell i Øst. 

Kun noen hundre meter unna Tverrlia 7 ligger også 
de hyggelige fjell- og fiskevannene Lislesettjern og 
Ålsvatn. Velforeningen leier bl.a. fiskerett her. I sen-
terområdet av Nesfjellet ligger også Nesfjellet Golf. 
En meget flott fjellbane som også utgjør et hyggelig 
samlingspunkt sommerstid. Vinterstid benyttes banen 
til skiaktiviteter og flotte treningsløyper. Det er også 
anlagt sykkelstier i skogsterreng og inn mot fjellet. Ge-
nerelt er det stor satsing på nye stier og runder internt 
i Nesfjellet. 

Med Tverrlia 7 sin unike beliggenhet erverver man 
så vel en rolig og avkoblende beliggenhet i fjellet, som 
et utmerket utgangspunkt for et aktivt liv i med hytta  
som utgangspunkt. Nesfjellet er med sin fantastiske 

TVERRLIA	7
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fjellheim, i kombinasjon med en meget velutviklet 
aktivitetspakke, en av Norges flotteste og meste etter-
traktede hyttedestinasjoner.

Nesbyen sentrum ligger ca. 15 minutters kjøring unna. 
Her finnes hyggelige spisesteder, kjøpesenter, store 
byggevarehus og ellers alle servicefasiliteter. Kulturelt 
kan nevnes Hallingdal Folkemuseum samt Gamle Nes 
som gir et innblikk i 1800-tallets overklasse i Hallingdal. 
I nabokommunen finnes bl.a. Langedrag Naturpark og  
Bjørneparken i Flå.

Avstanden fra Oslo er ca. 16 mil eller ca. 2 timer og 15 
minutters kjøring. Til Bergen er det ca. 35 mil. 

REGULERINGSBESTEMMELSER				
Tomtene er regulert til fritidsformål.
Tomtene kan bebygges med inntil 286 kvm BYA, 
fordelt på flere bygg. Det finnes for øvrig noen unntak 
internt i planen. For mer informasjon, se vedlagte regu-
leringskart og bestemmelser bak i salgsoppgaven

ØVRIGE	BESTEMMELSER
Kjøper plikter å tegne vann- og eller avløpsabonne-
ment med Tverrlia VA-Drift AS.

Tomteareal er hentet fra reguleringskartet, og kan 
variere noe ved endelig oppmåling.

Det er pliktig å benytte torv som taktekking, samt 
mørke jordfarger på ytterkledning. 

Det er ikke tillatt å sette opp trampoline o.l. på tomten. 

VEI
Tomtene selges inkl. opparbeidelse av vei iht. regule-
ringskart. Det er pliktig medlemskap i Trondrudvegen.  
  
AVLØP
Tomtene selges inkl. ferdig avløpsnett i feltet. Privat 
avløpsledning for feltet er tilknyttet offentlig rensean-
legg. Kjøper bekoster fremførelse av avløpsledning til 
nærmeste tilkoblingspunkt. 

Selger skal angi trasé for graving til dette tilkoblings-
punktet. Denne fremførelsen gjøres normalt når kjøper 
graver ut tomten i forbindelse med byggeprosess. 

VANN
Tomtene selges inkl. vann, levert av Tverrlia VA-Drift 
AS. Kjøper bekoster fremførelse av vannledning frem 
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til nærmeste tilkoblingspunkt. Selger skal angi trasé for 
graving til dette tilkoblingspunktet.

STRØM
Tomtene selges inkl. strømtilknytning.

LIGNINGSVERDI	 	
Ikke fastsatt, men vil utgjøre inntil 30% av markeds-
verdi ved ferdig utbygget tomt (forbeholdt bruk som 
privathytte).

HEFTELSER	 	
Tomtene selges fri for økonomiske heftelser. 

Heftelsene som er nevnt i grunnboken, til fordel for 
Nesbyen Alpinsenter og Nes kommune, vil bli slettet 
innen kort tid etter overskjøting. 

FASTE	KOSTNADER	
Ved ferdig utbygget tomt gjelder (pr. 2020):
  
Kloakk Nes kom. (ca.) kr. 4.000 
Kloakk internt Tverr. (ca.) kr.    500
Renovasjon (ca.)  kr.  1 500 
Trondrudvegen (ca.) kr.    750

Vann (ca.)  kr. 3 500
Velforening (ca.)  kr. 6 200

Velforening inkluderer brøyting og vedlikehold av lokalt 
veinett, brøyting av egen gårdsplass, drift av vel-
forening, skiløyper, mm. 

Hytteeiere i Tverrlia 7 vil bli innlemmet i eksisterende 
velforening for Tverrlia 2, 3, 4, 5 og 7. 

Det tas forbehold om at faste kostnader kan endre 
justeres /seg over tid.

Det er nylig vedtatt å innføre eiendomsskatt for hytter 
i Nes kommune. Foreløpig uavklart hvordan avregnin-
gen vil bli gjennomført.

SALGSBETINGELSER
Tomtene selges etter avhendingsloven og etter avhl. § 
3-9 ”Eigedom selt som han er”, og med de rettigheter 
og forpliktelser som fremkommer i denne salgsopp-
gaven. 

Tomten gjøres opp 100% ved overtagelse. 
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AVTALEINNGÅELSE
Kjøpsaksept sendes pr mail eller tekstmelding. Husk å 
ta med fult navn og adresse på den/de som ønsker å 
kjøpe tomten. I etterkant vil det bli satt opp kontrakt 
av ansvarlig kontraktsmedhjelper/megler.

PRESISERING
Kjøper er kjent med at Nesfjellet er i utvikling, og at 
det derav i fremtiden kan komme nye utbyggings-
områder og aktiviteter i nærområdet. Dette vil kunne 
medføre bruk av eksisterende infrastruktur.

OPPGJØRSANSVARLIG	 	
Det økonomiske oppgjøret samt ansvaret for over-
skjøting (og evt. pantsetting) av tomtene utføres av;

Nordvik Eiendomsmegling avd. Ullevål AS 
v/ MARTE ULLNÆSS
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 905 40 987
Epost m.ullnaess@nordvikbolig.no
 

SELGER
Nesfjellet Prosjektutvikling AS 
(org.nr. 919 280 204)
 
JØRGEN HARALDSETH
Tlf. 959 21 135
Epost jh@nesfjellet.no

BERNHARD TANDBERG
Tlf. 997 21 142
Epost bt@nesfjellet.no
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INTERESSERT?
Vi som står bak Tverrlia 7 har våre røtter dypt  
plantet i Nesfjellet. Her har vi vært i flere generasjoner,  
og her har vi tenkt å bli i enda noen generasjoner 
 fremover. Så når du treffer oss på Nesfjellet, enten  
det er på visningssenteret eller i skiheisen, på fjellet 
 eller golfbanen så er det ikke bare som utbygger og 
grunneier, men også som fremtidig hyttenabo. 

Vi sees på Nesfjellet!


