
Nytt tomteområde

Fantastisk beliggenhet på Lågfjellet 
Fageråsen, Trysil  900 moh.



Vårt nye tomteområde 
består av 30 tomter 
med en fantastisk 
beliggenhet 900 moh. 
helt ut mot snaufjellet.

Området har store tomter hvor 
det blir god avstand mellom 
hyttene.

Ski inn/ut fra en del av 
tomtene. Langrennsløyper 
rett ved området.

30 store tomter

Utbygging her 
2018/2019.
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Utdrag av reguleringsplanen

Området opparbeides med veganlegg som vist på tomtekart.
VAanlegg,TV/bredbånd framføres med tilkoblingspunkt nær tomtegrense.



På 900 meters høyde er det bare å 
åpne døra og gå rett ut på fjellet. På 
denne høyden er det knapt vegetasjon 
og utsikten blir deretter – fenomenal! 

Bo i ett med fjellet, naturen, dyrelivet, stier og 
skiløyper, samtidig som du har kort veg til Trysil 
Høyfjellssenter hvor du finner restauranter,  
dagligvarehandel, skiutleie og sportsbutikk. 

Hotellet Park Inn Trysil Mountain Resort er flagg
skipet i Fageråsen med fasiliteter som restauranter,  
bakeri, SPA og badeanlegg. Det er kort veg  
dit også. 

Fageråsen er meget barnevennlig og tilrettelagt 
for familier. Søker du aktiviteter eller bare fjellets 
ro? Her får du alt i en pakke.

Utsikten

Bo på fjellet



Trysilfjellet er landets største alpin
anlegg med 31 heiser og 67 
 velpreparerte nedfarter. Med hytte 
på Lågfjellet kan du benytte deg 
av hele 75 kilometer med ned
farter i alle vanskelighetsgrader. 

Oppe på fjellet og nede i skog
beltet finnes 100 km med flotte 
langrennsløyper. 

Høyden over havet gjør Fager åsen 
solrikt, klimavennlig og  snøsikkert. 
På kalde dager er det ofte ti grader 
mildere her enn nede i Trysil 
sentrum.

Har du lyst til å prøve kanefart bak 
klingende dombjeller, eller hunde
kjøring i fri dressur? Det er bare et 
lite utvalg av ulike vinteraktiviteter 
du har å velge mellom.

Vinter  
i Trysil





Sommer  
i Trysil
Trysil er mer enn vinter. Om som
meren kan du benytte deg av et 
velutbygd aktivitetstilbud. Trysils 
storslagne natur gir rike muligheter 
for villmarksopplevelser. Tilgangen 
på jakt og fiske er god. En flott 
18hulls golfbane ligger ved Trysil 
Turistsenter med driving range og 
korthullsbane. På TrysilKnut arena 
er det rulleskiløype med anlegg 
for skiskyting. 

Nettet av merkede sykkelstier blir 
lengre for hvert år. Fjellrunden,  
fra Fageråsen via Grønskaret 
til Skihytta, starter like ved hytte
området. Trysil Bike Arena er 
under utvikling med spesialbygde 
sykkelstier. Om sommeren går 
stolheisen på sør siden av fjellet, 
og gir både deg og sykkelen en 
behagelig tur opp på fjellet. Trysil 
har satt seg som mål å bli Norges 
terrengsykkel destinasjon nr. 1!  

Turstiene i fjellet er mange. Milevis 
med godt merkede stier gjør det 
lett og innbydende å vandre. 
Trysil har også sjøer hvor du kan 
drive vannsport, elver hvor du kan 
rafte, fiske eller bade. Uansett om 
dere er en familie med små barn 
eller en vennegjeng som søker 
spenning, finnes det mye å velge i.





Fageråsen Fritid AS 
Storvegen 21, 2420 Trysil

Utdrag av reguleringsbestemmelsene
En gjør oppmerksom på at 
området er under regule
ring slik at det kan komme 
endringer i bestemmelsene.

Nr på tomtene er fore
løpige inntil endelig adresse 
blir tildelt.

Innenfor disse områdene tillates 
oppført selveier fritidsboliger. 

Parkering skal skje på egen tomt. 
Det skal opparbeides 3 parkerings
plasser (inkl. carport/garasje) som 
kan vinterbrøytes. Parkeringsareal 
skal inngå i %BYA (beregnes18 m2 
pr. plass for ikke overbygd pplass).

Det tillates kun 1 boenhet/
bruksenhet pr. tomt (dvs kun kjøkken 
i hovedhytte, ikke i anneks eller 
sidebygning). 

Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) 
skal ikke overstige 140 m2 og 
bebygd areal (BYA) skal ikke 
overstige 17 % BYA. Parkerings
areal inngår i beregning av % BYA, 
og det skal beregnes 18 m2 pr 
parkeringsplass. Det kan god
kjennes inntil to bygninger pr tomt.
Frittliggende sidebygning skal i 
tilfelle ikke være større enn 40 m2 
BRA. I tilknytning til hovedbygning 
kan terrasser/platting tillates 
innenfor en maksimal størrelse på 
30 m2. For bygninger med 
underetasje (sokkel) hvor himling 
ligger mellom 0,5 og 1,5 m over 
terrengets gjennomsnittsnivå, 
medregnes underetasjeareal med 
50 % som bruksareal i bygningens 
BRA. 

For hele området unntatt tomt 12 
og 13 gjelder tillatt maksimal 
mønehøyde:
 Hovedbygning: 5,0 m
 Sidebygning: 4,0 m

For tomt 12 og 13gjelder:
Hovedbygning skal bygges med 
sokkel med tillatt maksimal møne
høyde for hovedbygning:
 Hovedbygning: 7,0 m
 Sidebygning: 4,0 m

For tomtene 1,2,11,14,18 og19  
kan det tillates underetasje og en 
mønehøyde på 7 m.

Høyder måles fra planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen 
i henhold til TEK § 6–2.

Bebyggelsen skal i størst mulig 
grad underordne seg terrenget og 
naturpreget i området. Ved 
bygging av hytte skal forholdet 
mellom skjæring/fylling holdes 
i forholdet skjæring maks 60 % og 
fylling maks 40 %, hvor det tillates 
avvik fra eksisterende terreng inntil 
2,25 m for skjæring og inntil 1,5 m 
for fylling. Større terrenginngrep og 
planeringsarbeider ut over dette 
tillates ikke. 

Synlig grunnmur skal være maks 
0,7 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Dette gjelder ikke bygg 
med underetasje.

Bebyggelsen skal gis en enkel og 
god utforming med utgangspunkt  
i aksepterte løsninger og god 
byggeskikk. Bebyggelsen på hver 
enkelt tomt skal ha en utforming som 
gir et helhetlig og harmonisk preg. 

Ny bebyggelse skal ha fasader  
i tre, eventuelt i kombinasjon med 
glass og/eller naturstein. 

Bebyggelse med underetasje skal 
ha vinduer med moderat størrelse  
i underetasjen.

Skarpe eller lyse farger tillates ikke, 
verken som hovedfarge eller som 
kontrastfarge på vindskier og 
grunnmur etc. Det tillates hvite 
vinduer. Eventuelle sidebygninger 
skal være i samme farge som 
hovedbygning. Eventuell terrasse 
og rekkverk skal være i bygningens 
hovedfarge.

Bygninger skal ha saltak med 
takvinkel mellom 22 og 34 grader. 
Mønet skal være i byggets 
lengderetning og fortrinnsvis 
parallelt med koteretning. På den 
enkelte tomt skal brukes samme 
takvinkel. Hovedtakene/bygningene 
skal være rektangulære. Skråav
skjæringer av ytterkanten av 
takflaten tillates ikke. 

Taktekking skal være tre, torv, skifer 
eller andre materialer med mørk, 
matt og ikkelysreflekterende 
overflate.

Tlf: +47 917 74 100
Epost: jens@fageraasen.no 


