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Det perfekte 
stedet på fjellet

Fantastiske leiligheter med solrik beliggenhet, 
garasje, og store uteplasser på Norefjell.  

Fra 81– 166 kvm. Alle med veranda og felles 
vrimletun. Priser fra 4 950 000 til 11 500 000.

Leilighetene i Sollia Norefjell er tegnet for deg som vil ha smarte  
løsninger, praktisk utnyttelse av plass – og ikke minst, et sted hvor hele 
familien kan samles til hyttekos.

Sollia Norefjell har felles uteområder for beboerne, i tillegg til egen  
veranda per leilighet som er sør-vestvendt og har meget gode solforhold! 
Med skianlegg, gode turområder og nærhet til byen er dette prosjektet 
perfekt for en hver aktiv familie som drømmer om et fristed på fjellet. 
Her kan du kose deg både ute og inne.
 

15 MODERNE 
LEILIGHETER
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Leilighetenes lokasjon legger svært god til 
rette for et aktivt liv hele året; Norefjell er 

en skattekiste av naturopplevelser.

 

NÆR
NATUREN
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En leilighet i Sollia vil gi deg en unik nærhet til et av landets beste 
skianlegg og vakker natur året rundt. Ski «in/out» med 100 meter til 
løypenett for langrenn og 200 meter til alpinbakkene. 

Norefjell Skisenter har Nord-Europas største fallhøyde i heisanlegget 
med 14 heiser, og gir deg boltreplass i over 30 nedfarter som passer 
alle nivåer, enten du er nybegynner eller erfaren. Her vil hele familien i 
tillegg finne mye skiglede, og et godt utvalg av aktiviteter, opplevelser, 
bespisning og shopping. 

Noe for alle

Hvis man vil slappe av etter en lang 
dag i bakken, kan dette gjøres med 
god mat og drikke på de mange spise- 
stedene i skisenteret, eller i spaet på 
Norefjell Ski & Spa.

Norefjell er også et fantastisk sted for 
å stå på langrennsski og oppleve nær-
het til naturen rundt deg. Løyper blir 
kjørt opp av Norefjell Turforening. 
 
Livet på hjul er også mulig, Norefjell- 
området innehar fine sykkelruter i ulike 
terreng. Ta en rolig sykkeltur med  

Foto ©norefjell.com

AVSTANDER TIL NOREFJELL:

Fra   km          Reisetid med bil 

Hønefoss  55 km          0:56
Drammen  88 km          1:30
Kongsberg  95 km          1:30
Sandvika  96 km          1:30
Oslo  111 km          1:48
Ski  137 km          2:10
Tønsberg  150 km          2:11
Lillestrøm  131 km          2:00

familien, eller bryn deg på utfordrende  
stier med litt fart i. På sommeren kan 
man også ta et slag golf på golf- 
banen, eller utforske de fine turmulig-
hetene i fjellet.

Norefjellområdet er også godt kjent for 
sitt rike kunst- og kulturtilbud. Historie  
står sterkt i regionen, og hele familien 
kan besøke blant annet  hjemmet til  
folkekjære Th. Kittelsen, Blaafarve-
værket museum, Krøderbanen, Sigdal 
Museum, Eggedal Mølle og mye mer.

Midt i smørøyet
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Norefjellområdet har aktiviteter 
for store og små, både 

vinter og sommer.

ÅRET
RUNDT

Foto ©norefjell.com
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LEILIGHETENE
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Et fristed på fjellet som er både 
behagelig, praktisk og inkluderende.

ET MODERNE 
HYTTELIV
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Vi har jobbet fram et godt konsept for de 
som skal bo i leilighetene samtidig som vi 

har ivaretatt bærekraftige løsninger.

SMARTE 
LØSNINGER
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Leilighetene går i ett med naturen, med 
miks av materialer og store åpne vinduer. 

LYST & 
LEKKERT
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Leilighetene har smart  
og stilrent interiør.

STILRENT 
INTERIØR
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For å sørge for at Sollia følger sporet  
ti l Norefjell som en bærekraftig  
destinasjon, er alle underentreprenører 
valgt med bakgrunn i at de leverer  
og jobber med bærekraftige løsninger. 
Å redusere fotavtrykket vårt for fram- 
tidens generasjoner er svært viktig, og 

Kvalitet som tåler livet

Når du investerer i en leilighet i Sol-
lia får du et bosted som er skapt for 
å brukes, benyttes og elskes. Den 
skal tåle både lek, moro og besøk.  
Derfor har vi gjennomgående kun 
valgt kvalitetsmaterialer som vil sørge 
for at leiligheten kan brukes i flere år 
og generasjoner, uten å bære store 
preg av det.

Kvaliteten er gjennomgående fra topp 
til tå, og fra rom til rom. Gulvet i opp- 
holdsrommene er laget av enstavs 
eikeparkett med fas fra Boen – et 
slitesterkt produkt som tåler bruk, og 
som er tørket for å tåle det nordiske  
klimaet. Veggene i alle oppholds-
rom er kledd med sprekkpanel i furu  
fra Moelven, og beiset i en lekker  

skigardsgrå farge. Solid og lunt, og 
perfekt for å henge opp flotte bilder 
av familie og opplevelser i Norefjell-
området.

På kjøkkenet finner du Scala; en flott 
og tidsriktig innredning fra tradisjons-
rike Sigdal. Uttrykket og designet er 
tidløst med en enkel ramme. Ditt valg 
av tilbehør avgjør om du ønsker å for- 
sterke det moderne uttrykket i dette 
designet, eller løfte fram vintage- 
følelsen i det. Det generelle uttrykket 
er skandinavisk, og passer derfor  
perfekt inn i fjellheimen som omgir  
Sollia. Kjøkkenprodusenten er lokal, 
og har produksjon i nabokommunen til  
Norefjell, Eggedal.

Sollia og Norefjell – en 
bærekraftig destinasjon

vårt mål er at de som vokser opp på 
Sollia nå, fortsatt skal være der om 
50 år. For å fremme samarbeid og 
fokus på bærekraft og miljøvennlige til-
tak, er Sollia Norefjell også en del av  
samarbeidsnettverket Visit Norefjell. 
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Selv om du er på «hytta», trenger du 
ikke avvike fra den vanlige trenings-
rutinen din, droppe hobbyen din eller 
være ubekvem med upraktiske løs- 
ninger. Leilighetskomplekset er tegnet 
og designet for at du skal kunne være 
deg selv med de rutiner du har.

Sollia er tilrettelagt med et godt utstyrt, 
felles treningsrom som gir deg mulig- 
heten til å øke pulsen og tøye musklene.  
Treningsrommet er dekorert med store  
speil og ventilasjonsanlegg. Av utstyr 
vil du finne blant annet: 2 tredemøller, 

Alt du trenger

2 spinningsykler, 1 stakemaskin, 1 ro- 
maskin, benkepress, skråbenk, løse 
vekter og treningsmatter.

I parkeringskjelleren har alle leiligheter 
tilknyttet en egen parkeringsplass klar-
gjort med trekkerør for El-bil lader.  
Gjesteparkering er tilrettelagt på gårds- 
plassen utenfor leilighetskomplekset. 
I umiddelbar nærhet til parkerings-
plassen din i kjelleren finner du din 
egen oppvarmede bod på 7,8 kvm. 
Her kan du lagre ting og utstyr du ikke  
ønsker å ha i leiligheten.
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Godt naboskap er viktig, både hjemme  
og på hytta. Derfor har vi gjort  
plass for et utendørs «vrimletun» på 
eiendommen. Her kan man sosialisere 
seg og ha hyggelige sammenkomster 
med naboer og gjester, eller bare 
slappe av og nyte været og folkelivet 
rundt seg når sola titter frem. I tillegg 
er det fint å sette seg ned og slappe 

Koselig uteplass

av her etter en dag i bakken. Det er 
god plass til både ski, snowboard 
og akebrett.

Vrimletunet er i tillegg en perfekt plass 
å benytte seg av hvis man ønsker å 
arrangere sosiale sammenkomster med 
de som befinner seg på Sollia til årets 
store høytider. 
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PLANTEGNINGER
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Smarte
planløsninger

Leilighetene i Sollia kommer i for-
skjellige størrelser og passer ulike 
plassbehov. Uansett hvilken størrelse 
du velger, er du garantert å få en 
leilighet som har svært plasseffektive 
og praktiske romløsninger. 

Ulike soner i leilighetene åpner opp 
for at man kan gjøre det man selv 
ønsker; enten det er å se en film på 
tv-rommet, eller slumre foran den var-
me peisen i stua. Med to separate 
baderom kan flere ta kveldsstellet før 
leggetid, og pynting til fest samtidig 
uten at det blir kø.

Med bod i parkeringskjelleren og ut-
vendig skibod, har du i tillegg gode 
oppbevaringsmuligheter til tingene 
dine, uten at dette skal gå på bekost-
ning av plassen i selve leiligheten.
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A1 -  81,5m2 BRA A2 -  81,1m2 BRA A3 -  81,1m2 BRA A4 -  81,5m2 BRA B4 -  81,4m2 BRA B3 -  81,1m2 BRA B2 -  81,1m2 BRA B1 -  86m2 BRA 

BYGG A - OVERSIKT PLAN 1

leilighet A1-A4

BYGG B - OVERSIKT PLAN 1

leilighet B1-B4

Leilighet A1 – A4 er i all hovedsak like i romløsning, areal og innhold – alle er beliggende i første etasje 
i bygg A. Endeleilighetene (A1 og A4) har peis (vedfyrt), har terrasser rett på marka og har ved-/skibod 
rett på utsiden av inngangsdøren. Alle leilighetene ligger sørvendt og har gode sol- og utsiktsforhold.

Leilighet B2 – B4 er i all hovedsak like i romløsning, areal og innhold – alle er beliggende i første etasje i bygg B. Endeleilighete-
ne (B1 og B4) har peis (vedfyrt). Alle har terrasser rett på marka og leilighet B2-B4 har ved-/skibod rett på utsiden av inngangsdø-
ren. Alle leilighetene ligger sørvendt og har gode sol- og utsiktsforhold. B1 er litt annerledes løst og er forklart på infoside om B1.

A1 A2 A3 A4

B4 B3 B2
B1

SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT
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loft leilighet A5-A8

A5 -  81,5m2 BRA 

A5 - LOFT
34,4m2 BRA 

A6 - LOFT
38m2 BRA 

A7 - LOFT
38m2 BRA 

A8 - LOFT
34,5m2 BRA 

A6 -  81,1m2 BRA A7 -  81,1m2 BRA A8 -  81,5m2 BRA 

Fantastiske 2-plans leiligheter med totalt 4 soverom, 2 baderom og 2 stuer. Leilighetene blir beliggende
i 2. og 3.etasje (med heisadkomst) fra garasjeplanet. Alle leilighetene har store, fine uteplasser.

A5 A5A6 A6A7 A7A8 A8

BYGG A - OVERSIKT PLAN 2 & LOFT

leilighet A5-A8

SOLGT SOLGTSOLGTSOLGT SOLGTSOLGT



40 41

loft leilighet B5-B7

B7 -  123,1m2 BRA 

B7

B7 LOFT
 43,6m2 BRA 

B6 -  122,8m2 BRA 

B6 

B6 LOFT
43,4m2 BRA 

B5 -  86m2 BRA 

B5

B5 LOFT
41,1m2 BRA 

Leilighet B5 er en stor og fin 3(4)-roms leilighet over to plan. Leilighet B6 og B7 er prosjektets 
premiumleiligheter. Disse leilighetene, kan om ønskelig omgjøres for kjøper, om kjøper skulle ønske 
en annen løsning. Dette fordrer at leiligheten er solgt i god tid før byggestart og det fordrer videre 
selgers aksept på avtaletidspunktet. Disse leilighetene er prosjektets største og ligger syd-vestvendt. 

B7
B6 

B5

BYGG B - OVERSIKT PLAN 2 & LOFT

leilighet B5-B7

SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT
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4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen og separat TV-stue 
i stuen med skyvedør (soverom 3). Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 38 kvm og peis. 
Funksjonelt kjøkken med halvøy. Stor uteplass på ca.16,4 kvm beliggende direkte syd-
vendt med gode solforhold. Leilighetens vestside blir liggende ut mot Vrimletunet.

4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen. Separat TV-stue i 

stuen med skyvedør, beliggende ut mot terrassen i front. Stort og funksjonelt kjøkken og stue 
på ca. 36,5 kvm. Stor uteplass på ca.16 kvm beliggende direkte sydvendt med gode 

solforhold. Denne leiligheten finnes det 4 av i bygg A og B. Leilighet A2, A3, B2 og B3.

A1 A2

Plan:1  BRA: 81,5m2  Uteplass:16,4m2 Soverom: 2(3) Plan:1  BRA: 81,1m2  Uteplass:16,0m2 Soverom: 2(3)

SOLGT SOLGT
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4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaskemaskin 
og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen. Separat TV-stue i stuen med 
skyvedør, beliggende ut mot terrassen i front. Stort og funksjonelt kjøkken og stue på ca. 
36,5 kvm. Stor uteplass på ca.16,0 kvm beliggende direkte sydvendt med gode solforhold. 
Denne leiligheten finnes det 4 av i bygg A og B. Leilighet A2, A3, B2 og B3.

4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen og separat TV-
stue i stuen med skyvedør (soverom 3). Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 38 kvm 
og peis. Funksjonelt kjøkken med halvøy. Stor uteplass på ca. 23,5 kvm beliggende 

direkte sydvendt med gode solforhold. 

Plan:1  BRA: 81,1m2  Uteplass:16,0m2 Soverom: 2(3) Plan:1  BRA: 81,5m2  Uteplass: 23,6m2 Soverom: 2(3)

A3 A4

SOLGT
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5(6)-roms hjørne og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for 
vaskemaskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen, sammen 
med trapp opp til toppetasjen. Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 41 kvm og peis. 
Funksjonelt kjøkken i åpen løsning mot stuen. Stor uteplass på ca. 10 kvm beliggende 
direkte sydvendt med gode solforhold. Toppetasjen måler ca. 34,5 kvm og inneholder 
2 soverom og ei loftstue som er åpen ned mot hovedetasjen.

Plan: 2  BRA: 81,5m2        Uteplass: 9,9m2         Soverom: 2

Plan: Loft           BRA loft: 34,4m2               Soverom loft: 2(3)

A5 loft leilighet A5

SOLGT
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5(6)-roms midtleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen, sammen med trapp opp til 
toppetasjen. Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 41 kvm og peis. Funksjonelt kjøkken 
med kjøkkenøy i åpen løsning mot stuen. Stor uteplass på ca. 10 kvm beliggende 
direkte sydvendt med gode solforhold.Toppetasjen måler ca. 38 kvm og inneholder 
2 soverom og ei loftstue som er åpen ned mot hovedetasjen.

Plan: 2  BRA: 81,1m2        Uteplass: 9,9m2         Soverom: 2

Plan: Loft           BRA loft: 38m2               Soverom loft: 2(3)

A6 loft leilighet A6
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5(6)-roms midtleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaskemaskin og 
tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen, sammen med trapp opp til 
toppetasjen. Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 41 kvm og peis. Funksjonelt kjøkken 
med kjøkkenøy i åpen løsning mot stuen. Stor uteplass på ca.10 kvm beliggende direk-
te sydvendt med gode solforhold. Toppetasjen måler ca. 38 kvm og inneholder 
2 soverom og ei loftstue som er åpen ned mot hovedetasjen.

Plan: 2  BRA: 81,5m2        Uteplass: 9,9m2         Soverom: 2

A7 loft leilighet A7

Plan: Loft           BRA loft: 38m2               Soverom loft: 2(3)

SOLGT
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5(6)-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for 
vaskemaskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen, sammen 
med trapp opp til toppetasjen. Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 41 kvm og peis. 
Funksjonelt kjøkken i åpen løsning mot stuen. Stor uteplass på ca.10 kvm beliggende 
direkte sydvendt med gode solforhold. Toppetasjen måler ca. 34,5 kvm og inneholder 
2 soverom og ei loftstue som er åpen ned mot hovedetasjen.

Plan: 2  BRA: 81,5m2        Uteplass: 21,5m2         Soverom: 2

A8 loft leilighet A8

Plan: Loft           BRA loft: 34,5m2               Soverom loft: 2(3)

SOLGT
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Denne leiligheten blir liggende en halv etasje lavere enn sine naboleiligheter og er 
en flott 4-roms leilighet med balkong på ca 10 kvm med gode solforhold. Leiligheten 
har totalt 3 soverom, 2 fulle baderom og et separat vaskerom. Stuen er åpen og 
sosial, har åpent kjøkken med øy og en flott peis som varmer godt på kalde 
vinterdager. En utrolig flott og funksjonell leilighet.

4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen. Separat TV-stue i 
stuen med skyvedør, beliggende ut mot terrassen i front. Stort og funksjonelt kjøkken og 

stue på ca. 34 kvm. Stor uteplass på ca. 10 kvm beliggende direkte sydvendt med gode 
solforhold. Denne leiligheten finnes det 4 av i bygg A og B. Leilighet A2, A3, B2 og B3.

B1 B2

Plan:1  BRA: 86m2              Uteplass: 9,9m2                 Soverom: 3 Plan:1   BRA: 81,1m2  Uteplass:10,0m2 Soverom: 2(3)

SOLGT
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4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen. Separat TV-stue i 
stuen med skyvedør, beliggende ut mot terrassen i front. Stort og funksjonelt kjøkken og 
stue på ca. 34 kvm. Stor uteplass på ca.10 kvm beliggende direkte sydvendt med gode 
solforhold. Denne leiligheten finnes det 4 av i bygg A og B. Leilighet A2, A3, B2 og B3.

4-roms hjørne- og endeleilighet med to fulle baderom, det ene med opplegg for vaske-
maskin og tørketrommel. 2 soverom, begge med inngang fra gangen og separat TV-

stue i stuen med skyvedør (soverom 3). Stor og romslig stue/kjøkken på ca. 35,5 kvm 
og peis. Funksjonelt kjøkken i åpen løsning mot stuen. Stor uteplass på ca. 20,8 kvm 

beliggende direkte syd-vestvendt med gode solforhold. 

B3 B4

Plan:1  BRA: 81,1m2  Uteplass: 9,9m2 Soverom: 2(3) Plan:1  BRA: 81,4m2  Uteplass: 20,8m2 Soverom: 2(3)

SOLGTSOLGT
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Stor og fin 3(4)-roms leilighet over to plan. Praktisk vaskerom og god plass til skap m.m. 
i entreen. Leiligheten har totalt 3 soverom (i tillegg til hems) og 2 fulle baderom i tillegg til 
tidligere nevnte vaskerom. Stuen er åpen og sosial, har åpent kjøkken med øy og en flott 
peis som varmer godt på kalde vinterdager. I leilighetens 2.etasje har du en fin loftstue 
og et soverom. I tillegg til dette ligger det en hems på innsiden med flere bruksmuligheter.

Plan: 2  BRA: 86m2        Uteplass: 9,9m2         Soverom: 2

B5 loft leilighet B5

Plan: Loft           BRA loft: 41,1m2               Soverom loft: 1(2)

SOLGT
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B6 -  122,8m2 BRA 

5(6)-roms leilighet med en rekke smarte løsninger. Stor entrè med inngang til gjesterom  
og trapp opp til toppetasjen og plass til garderobe for klesavheng. Inngang til «master- 
avdeling» med stor skaprekke, eget baderom med badekar og soverom. I gangen har  
du også inngang til leilighetens hovedbad, dette baderommet inneholder badstue og eget 
separat vaskerom på innsiden. Stor stue som måler 50 kvm med spiseplass, kjøkkenøy og 
romslig plass til sofa/TV-løsning og utgang til sydvendt balkong på 10 kvm. Soverom III 
har inngang fra stuen. Leilighetens toppetasje måler ca. 44  kvm og inneholder 2 soverom 
og en stor stue (åpent ned) på ca. 29 kvm. I tillegg til et kott for oppbevaring.

Plan: 2         BRA: 122,8m2          Uteplass: 9,9m2         Soverom: 2

B6 loft leilighet B6

Plan: Loft           BRA loft: 43,4m2               Soverom loft: 2
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5(6) roms leilighet, som er fantastisk godt løst på alle måter. Entrè med inngang til gjesterom 
og trapp opp til toppetasjen og plass til garderobe for klesavheng. Inngang til «master-
avdeling» med stor skaprekke, eget baderom med badekar og soverom. I gangen har du 
også inngang til leilighetens hovedbad, dette baderommet inneholder badstue og eget 
separat vaskerom på innsiden. Stor stue som måler ca. 52 kvm med spiseplass, peis, kjøkken-
øy og romslig plass til sofa/TV-løsning og utgang til sydvestvendt balkong på ca. 21 kvm. 
Soverom III har inngang fra stuen. Leilighetens toppetasje måler ca. 44  kvm og inneholder 
2 soverom og en stor stue (åpent ned) på ca. 29 kvm. I tillegg til et kott for oppbevaring.

Plan: 2        BRA: 123,1m2        Uteplass: 20,8m2         Soverom: 2

B7 loft leilighet B7

Plan: Loft           BRA loft: 43,6m2               Soverom loft: 2

SOLGT
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Kjeller

Parkering, boder
treningsrom og 
hobbyrom

Parkering: 531,4m2     Boder: 7,6- 7,8 m2    Treningsrom: 49,8 m2      Hobbybod: 31,1 m2   

DOKUMENTER
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NØKKELINFO

MEGLERS OPPDRAGSNUMMER 3 21 9002

EIENDOM Kommunen vil fastsette endelig adresse og 
nummerering. Salgstrinnet 1 er planlagt med 15 enheter. 
Det er også planlagt et slagstrinn 2 nedenfor (se vedlag-
tes skisser som viser tenkt beliggenhet og høyder) Selger 
tar forbehold om endringer i Prosjektet. Utbygger  
forbeholder seg retten til å kunne omprosjektere  
usolgte leiligheter om ønskelig.

SELGER Norefjell Eiendomsutvikling AS Org. Nr. 925 
875 139 Adresse: Hvervenmoenveien 49, 3511  
Hønefoss.

MEGLER Klingenberggata Eiendomsmegling  
v/ Morten Høegh & Kristian Ask 

EIERFORM Eierseksjon / Eierseksjonssameie  
/ Eiet felles tomt 

BEBYGGELSE Området består av spredte fritidseiendom-
mer og noe leilighetsbebyggelse.

TOMT Tomten er på ca. 3 378 kvm leveres planert og 
ferdig tilsådd. Innkjøring til garasjeanlegg, utvendige 
p-plasser og interne veier leveres gruset. Vrimletun og inn-
gangsparti til 1 etg. sklisikkert betongdekke alt. flis/heller. 
Tomten skal ikke beplantes bare tilsås med «fjellgress» slik 
at tomtens opparbeidelse harmonerer med omkringlig-
gende miljø. For flere av leilighetene er det også uisolerte 
boder ved inngangsparti.

AREALER OG FORDELING PER ETASJE Prosjektet består 
av to forskjellige bygninger med totalt 15 leiligheter og 
går over 3 etasjer (første etasje, andre etasje og loft) Alle 
arealer/størrelser oppgitt på tegninger og i prislister er 
ca. arealer. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan 
forekomme.

PARKERING OG BODER Alle leiligheter vil få hver 
sin parkeringsplass (ca 2,5 x 5 m) i felles oppvarmet 
parkeringskjeller. Se vedlagte plantegninger av kjeller. Til 
hver leilighet følger en oppvarmet bod m/god lufting på 
ca 8 kvm i garasjekjeller. Denne er i tillegg til å fungere 
som ski/sykkelbod også tenkt til å kunne fungere som 
«fjerngarderobe» for skitøy og annen bekledning man ikke 
ønsker å dra med seg inn i leiligheten. Boden leveres  
isolert med betonggulv og panel på vegger. 

ENTREPRENØR Boligprosjektet vil bli oppført i  
totalentreprise. Det er foreløpig ikke inngått endelig  
avtale med entreprenør. 

BYGGESTART/OVERTAGELSE Forventet ferdigstillelse/inn-
flytting vil være 3. kvartal 2022. Dette under forutsetning 
av byggestart innen 2. kvartal 2021. Dette tidspunktet er 
foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Ved 
senere byggestart endres overtagelsestidspunkt tilsva-
rende. Med byggestart menes fra det tidspunkt bygge-
arbeidene faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen 
er ikke å anse som byggearbeid. Selger vil fastsette en 
overtakelsesperiode som ikke skal vare lenger enn 3 må-
neder, og skriftlig varsle kjøper når overtakelsesperioden 
begynner og slutter. Endelig overtagelsesdato vil bli varslet 
skriftlig 14 dager på forhånd. Denne dato gjelder da 
som partenes avtalte overtagelsesdato, og det beregnes 
evt. dagmulkt fra dette overtagelsestidspunktet. Dersom 
oppstart endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt 
tilsvarende, uten at dette utløser noen krav på dagmulkt 
eller annen erstatning, se for øvrig bestemmelsene i 
bustadoppføringslova § 18. Selgeren har rett til tilleggs-
frist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider 
som påvirker byggetiden, eller dersom vilkårene nevnt i 
bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. 

Det kan bli varierende ferdigstillelse av de ulike byg-
gene/leilighetene. Det gjøres oppmerksom på at det 
etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt kan foregå 
byggearbeider på eiendommene, herunder arbeider med 
ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealene, teknis-
ke installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper aksepterer at 
det vil være støy fra byggearbeider, behov for anlegg-
strafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjek-
tet. Utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å ha 
stående maskiner og utstyr på deler av tomtene, sammen 
med visnings- og byggeskilt frem til siste bolig er ferdig. 
Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, 
seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført på overtagelsesdagen. Kjøpesummen vil i 
slike tilfeller bli stående på meglers klientkonto inntil kjøper 
er sikret hjemmel. Hver kjøper vil ved overtakelse få tildelt 
en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produk-
ter og fargevalg som er benyttet i leiligheten i tillegg til 
adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som 
er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold. 

NØKKELINFO
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et fast avbestillingsgebyr som, om det aksepteres av kjø-
per, vil utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom 
partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfelle bli 
beregnet i de enkelte tilfelle. Salg av kontraktsposisjon 
er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten 
nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning og overskjø-
te eiendommen til opprinnelig kjøper. Om slikt samtykke 
gis, vil segler fastsette et transportgebyr. Transportgebyret 
vil normalt utgjøre 40 000,-. Selger står fritt til å fastsette 
dette i det enkelte tilfellet. Salg av kontraktsposisjon vil 
normalt uansett ikke skje tett opp mot ferdigstillelse. 

AREALANGIVELSER Arealene oppgitt i prospektet er 
angitt i bruksareal (BRA). BRA er boligens mål innvendig, 
innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke 
medregnet yttervegg. Arealer påført i prospektets planteg-
ninger er i noen tilfeller avrundet til nærmeste kvadratmeter 
og er ikke å betrakte som eksakte arealer. Arealer oppgitt 
på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i for-
bindelse med detaljprosjektering. Partene har ingen krav 
mot hverandre dersom arealene skulle bli 5% mindre eller 
større enn det markedsførte. For balkonger, markterrasser 
og eventuelle private hageparseller tas det et særskilt 
forbehold om at disse kan endres i proporsjonalitet, 
utforming, størrelse og arrondering. Det vil bestrebes å gi 
utearealene et estetisk godt uttrykk. 

ENERGIMERKING Energiattest er under utarbeidelse av 
selger.

KJØPERS TILVALG OG ENDRINGER Det vil, i en tids-
begrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til 
boligene, mot tillegg i pris. Adgang til tilvalg er oppad 
begrenset til 15 % av kjøpesum og innenfor et definert 
utvalg i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg 
avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i sepa-
rat skriftlig avtale. Det er lagt opp til en god og tidsriktig 
standard i leilighetene. Ønsker kjøper å gjøre forand-
ringer eller sette sitt personlige preg på innredningen har 
selger utarbeidet et tilvalgsskjema for utfylling i samarbeid 
med sine underleverandører. Tilvalg som kan velges er: 
Kjøkkeninnredning, fliser, parkett, innvendige dører, farger 
/ tapet / paneler, elektriske arbeider og rørlegger. Det 
er ikke mulig å fjerne eller flytte på lettvegger (endring av 
planløsning), omlegging av rør, snu lagretning på dører 
osv. Alle tilvalg må i tillegg godkjennes av utbygger og 
underleverandør. Oppstartskostnaden for disse arbeidene 
er fast og stor kr 3 000,- og arbeidene faktureres på 

videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke 
av selger. Selger er forpliktet til å stille garanti etter buofl. 
så fort selgers forbehold er trukket og man ovenfor kjøper 
har varslet vedtak om byggestart.

AVTALEMESSIGE FORHOLD Selger står fritt til å akseptere 
eller avslå ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de 
vil akseptere salg til juridiske personer, samt om de vil 
akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Det 
vises til eierseksjonsloven § 23 hvor det fremkommer at 
ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to 
boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie. Ved-
tekter for sameiet er utarbeidet og ligger som et vedlegg 
til dette prospekt. Det forutsettes at vedtektene aksepteres 
som grunnlag for handelen, og alle sameiere forplikter 
seg til å medvirke til at disse blir fastslått av konstituerende 
generalforsamling i sameiet. Selger gis anledning for å 
gjøre hensiktsmessige endringer av vedtektene. Selger 
vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i 
prosjektet, denne følger vedlagt i prospekt. Det forutsettes 
at bud er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten 
og en eventuell aksept av bud fra selger gis under samme 
forutsetning. Eventuelle ønskede endringer fra budgiver til 
denne kjøpekontrakten må inntas som forbehold i kjøpstil-
bud når bud inngis. 

BUDGIVNING Det er faste priser i prosjektet. Dersom 
det foreligger flere bud enn et på en bolig på salgsstart 
vil det avgjøres med loddtrekning. Etter salgsstart gjelder 
førstemann til mølla prinsippet.

LOVANVENDELSE Boligene selges etter bestemmelsene i 
bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43) som 
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved av-
tale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der 
bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til 
juridiske personer legges avhendingslovens bestemmelser 
til grunn. Selger står likevel fritt til å selge etter bustadopp-
føringslova. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for 
eierseksjonssameiet og driften av dette. 

AVBESTILLING/VIDERESALG Kjøper kan avbestille 
boligen inntil overtakelse er funnet sted. Ved avbestilling 
kommer reglene i bustadoppføringslovas kapittel VI til 
anvendelse. Lovens utgangspunkt er at utbygger skal 
holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som 
avbestiller må dekke alle tap som måtte oppstå på selgers 
hånd. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om 

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Fer-
digattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
innen overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å 
fremskaffe ferdigattest og midlertidig brukstillatelse på 
boligene. Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å 
overta eller innbetale sluttoppgjør før midlertidig brukstil-
latelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta 
uten at midlertidig brukstillatelse foreligger, kan kommunen 
kreve fraflytting og eventuelt bøter. Ved å velge og overta 
stopper eventuelle krav om dagbøter. Kjøper er gjort 
oppmerksom på at ferdigattest ofte foreligger lang tid 
etter overtagelse og avhenger av blant annet årstid for 
opparbeidelse av uteareal. Midlertidig brukstillatelse gir 
imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Man-
glende ferdigattest er ikke til hinder for selgers oppgjør i 
forbindelse med overtagelsen. 

FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke 
fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets 
ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil blant 
annet avhenge av hvilke ytelser sameiet rekvirerer og utvik-
lingen av markedsprisen for disse ytelsene. Vedlagt følger 
budsjett og skjema med stipulerte felleskostnader utarbei-
det av forretningsfører. 

Fellesutgiftene skal bla. dekke felles bygningsforsikring, 
forretningsførsel, styrehonorar, felles strøm, brøyting på 
sameiets grunn, drift samt langsiktig og kortsiktig ved-
likehold. Endelige fellesutgifter fastsettes av første års 
driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstitu-
erende sameiermøte. Kjøper vil være forpliktet til å dekke 
sin forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter iht. til 
eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. Beløpet innbe-
tales månedlig som en forskuddsvis, a-konto innbetaling. 
Seksjonseier må i tillegg dekke eget strømabonnement, 
kommunale avgifter, vann, kloakk, renovasjon, eiendoms-
skatt, feie-tilsynsavgift, innboforsikring, abonnement for 
internettilgang (om dette ikke tegnes for alle seksjoner 
samlet), eiendomsskatt og alle øvrige kostnader relatert til 
egen seksjon. 

I tillegg vil det kreves inn kr 20 000,- pr leilighet i opp-
startskapital for sameiet. Dette beløpet kreves inn sammen 
med kjøpesummen for eiendommen.

PRISER Salgsprisene fremgår av prislisten. Selger står til 
enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er 
solgt. 

KJØPSOMKOSTNINGER Dokumentavgift til staten: 2,5 
% beregnet av andel tomtegrunnlag, som utgjør kr 1 
500 000,- pr leilighet. Gebyr for tinglysning av skjøte: 
kr 585,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobli-
gasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån: 
kr 757,- pr. obligasjon inkl. attest. Det tas forbehold om 
endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i 
tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. 

BETALINGSPLAN Etter kontraktsignering skal det innbeta-
les 10% av kjøpesummen (for selskaper eller juridiske per-
soner vil forskudd være 20 %), med 14 dagers frist. Det 
er ikke krav til § 12 garanti for innbetaling av forskudd 
iht. buofl. – men forskuddet kan ikke utbetales til disposi-
sjon for selger før forbehold er fjernet og § 47 garanti er 
stilt. Innbetalingen må være fri egenkapital (beløpet må 
evt. ha sikkerhet i annen eiendom). Kjøper vil få tilsendt 
egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesummen 
og restoppgjør. Alle renter på beløp innbetalt til meglers 
klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av 
at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslo-
va § 47 (forskuddsgaranti). Stilles ikke slik garanti tilfaller 
rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant 
i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjør (rest 
kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg) skal innbetales 
til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av 
eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager 
for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og ved 
vesentlig forsinkelse for øvrige avtalte innbetalinger har 
selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg 
av boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers 
eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislig-
hold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i 
kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter 
og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers 
mislighold. 

GARANTIER Selger skal stille garanti eller tilsvarende 
fra finansinstitusjon for rett oppfyllelse av kontrakten 
iht. bustadoppføringslova § 12. Garantien skal stilles 
før byggearbeidene igangsettes. For perioden frem til 
overtakelse skal garantien være på minst 3% av vederla-
get. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal 
garantien dekke en sum som svarer til 5% av vederlaget. 
Dersom selger stiller garanti iht. bustadoppføringslova § 
47, vil deloppgjør utbetales til selger/ byggelånsbank 
og godskriving av renter til kjøper opphører. Garantiene 
stilles direkte til kjøper med kopi til megler. Kostnader 
ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til 
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forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere 
byggets eller boligens egenskap/funksjon eller vesentlig 
endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer 
gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det 
blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over 
forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper 
om endringer uten utgrunnet opphold.

MEGLERPROVISJON Megler har krav på et vederlag stort 
kr 40 000,- ink. mva. pr. enhet. Dersom handel ikke kom-
mer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Vederlag 
og utlegg betales av selger. 

SIKKERHETSSTILLELSE Alle eiendomsmeglerforetak har 
lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset opptil kr 
45 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 millioner. 
Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved 
omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes 
låne-institusjon dekke utgiftene forbundet med dette. 

Dersom forbehold gjøres gjeldende gjelder følgende:
Kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning av at ingen av 
partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på 
grunnlag av kontraktens bestemmelser.

Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opp-
tjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper. 
Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre 
utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fel-
lesarealer. Selger tar forbehold om å foreta endringer av 
omkringliggende bebyggelse og utomhus-arealer i forhold 
til det som er presentert for kjøper. 

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebe-
skrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik 
mellom prospekt/ internettside og leveransebeskrivelsen, 
er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten 
som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til 
dette. 

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og 
prospektet for øvrig. Prospektet inneholder flere per-
spektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan 
avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, 
tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og 
utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed betraktes som 
omtrentlige og skissepregede.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle 
standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at 
utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på 
slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, 
mindre endringer av boligens areal eller liknende. Selger 
tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndig-
heter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring. 
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi 
hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt 
foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekon-
trakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte 
bestemmelser i kjøpekontrakten gjelder følgende krav:
De tekniske løsningene skal tilfredsstille plan- og bygnings-
lovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger 
forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg 
og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er 
nødvendige etter hvert som tiltaket detaljprosjektertes uten 

timesbasis direkte fra selger / underleverandør.
Etter at bygging er startet, tas det forbehold om at enkelte 
endringer ikke kan gjennomføres da innkjøpene og 
byggingen kan ha kommet for langt. Det kan ikke gjøres 
endringer på byggenes tak, fasade, vinduer, utvendige 
dører, balkonger, terrasser og fellesarealer inne og ute. 
Det kan ikke bestilles innredning som medfører endringer 
av faste tekniske installasjoner som ventilasjon, sprinkler, 
elektro, vann og avløp. Det kan ikke benyttes andre 
leverandører eller utførende ved kjøp av tilleggstjenester/ 
endringer enn de utbygger og totalentreprenør har valgt 
for prosjektet. Det kan ikke påregnes at andre endringer 
kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid 
med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i 
prosjektets fremdrift. Det må da tas forbehold i kjøpstilbu-
det dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/end-
ring som denne mener skal være mulig å få levert av sel-
ger. Konferer megler for nærmere informasjon. Endringer 
vil alltid kunne medføre at arkitekt eller entreprenør må 
vurdere gjennomførbarheten. Det er kun mulig å trekke ut 
deler av leveransen dersom det er gjort særskilt avtale om 
dette. Dersom pristilbud ikke aksepteres sammen med en 
eventuell tidskonsekvens og innenfor den gitte tidsfrist vil 
standardleveransen bli levert. Dersom selger stiller garanti 
iht. bustadoppføringslova § 47, vil deloppgjør utbetales 
til selger/ byggelånsbank og godskriving av renter til kjø-
per opphører. Garantiene stilles direkte til kjøper med kopi 
til megler. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer 
av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpe-
kontrakt bekostes ikke av selger. Selger er forpliktet til å 
stille garanti etter buofl. så fort selgers forbehold er trukket 
og man ovenfor kjøper har varslet vedtak om byggestart. 

FORMUESVERDI Eiendommens formuesverdi fastsettes 
etter ferdigstillelse med første ligningsoppgjør. Formues-
verdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Formues-
verdi for primærboliger (der boligeier er folkeregisteret 
bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen 
multiplisert med boligens areal. Formuesverdien for sekun-
dærboliger utgjør 90%. Det tas forbehold om endringer 
av offentlige satser. For nærmere informasjon se www. 
skatteetaten.no. 

EIENDOMSSKATT Det er eiendomsskatt i Krødsherad 
kommune. Eiendomsskatten beregnes ut fra verdien på 
eiendommen. 

FORRETNINGSFØRSEL Forretningsfører for sameiet er 
Ringbo (www.ringbo.no) og budsjett for sameiet følger 
vedlagt i prospektet.

FORSIKRING Bygg og eiendom vil være forsikret av sel-
ger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring 
gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- 
og løsøreforsikring. 

BYGGEFORSKRIFTER Leilighetene i prosjektet leveres etter 
kravene i TEK 17.

ADGANG TIL UTLEIE Utleie er tillatt, men foreligger det 
bestemmelser og retningslinjer rundt dette. Se vedlagte 
vedtekter og trivselsregler.

REGULERINGSFORHOLD – Prosjektet er nabovarslet uten 
innkomne klager. Rammesøknad ligger nå til behandling i 
kommunen.

RADONMÅLING Utbygger er forpliktet iht til regulerings-
plan for området å legge ved dokumentasjon på nødven-
dige tiltak mot radon jamfør gjeldende tekniske forskrift.

SERVITUTTER / RETTIGHETER Seksjonene overdras med 
de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. 
Grunnboksutskrift følger som vedlegg til kontrakten, kopi 
kan fås på forhånd ved henvendelse til megler. Seksjone-
ne vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lov-
pålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av 
den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Selger kan også 
tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennom-
føre prosjektet. Det vil bli tinglyst en heftelse vedr bidrag til 
infrastrukturfondet samt en veirett over sameiets tomt i nor/
øst til Ja4 ihht områdets reguleringsplan. 

RAMMETILLATELSE Rammetillatelse fra Krødsherad  
kommune, datert 15.02.2021 foreligger. Ramme-
tillatelsen kan fås tilsendt ved henvendelse til megler.

FORBEHOLD OG SALGSBETINGELSER 
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av 
prosjektet:

• Det er en forutsetning at byggelån blir åpnet.

• Det er en forutsetning for byggestart at 60 % av 
   boligene er forhåndssolgt (regnet etter prosjektets verdi)   
   Selger forbeholder seg retten til å igangsette prosjektet    
   selv om det er solgt færre boliger enn ovennevnte for
   behold skulle tilsi. Dette medfører at forbehold om antall 
   solgte boliger slettes. 
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LEVERANSEBESKRIVELSE Byggebeskrivelsen/ leveranse-
beskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet 
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse 
etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt 
inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder 
følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille 
plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk 
forskrift. 

GENERELL BESKRIVELSE AV STANDARD Denne beskrivel-
sen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste 
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mel-
lom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid byggebeskrivelsen og leveransebeskrivelsen som 
er retningsgivende. Utbygger har rett til å foreta endringer 
basert på offentlige krav som blir pålagt utbygger. Enkelte 
illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke 
er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkken-
løsning, hvitevarer, garderobe -løsninger, fargevalg, tapet, 
tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer 
f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesareal, materialvalg, 
blomsterkasser, beplantning, lekeutstyr etc. 

Det presiseres spesielt at kjøkken leveres iht. egen 
kjøkkentegning. Sjakter, kanalføringer, innkassinger 
og vvs-føringer er ikke inntegnet. Det tas forbehold om 
måltaking av vegger i prospektets planer, da det er de 
ferdig prosjekterte detaljerte arbeidstegninger det bygges 
etter. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike 
noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den 
arkitektoniske utformingen av bygget og av bygningsmes-
sige årsaker.

KONSTRUKSJON Bygget oppføres med bærende trekon-
struksjon over kjeller/garasjeanlegg i betongkonstruksjon 
med betong dekke. Fasadevegger utføres med vedlike-
holdsvennlig trekledning og fasadeskifer. Bindingsverk 
isolert med mineralull og tak i saltakkonstruksjon med torv. 
Kontakt megler/utbygger om det er ønskelig med flere 
detaljer.

TEKNISKE INSTALLASJONER Det kan forekomme 
endringer i plassering av tekniske installasjoner, herunder 
føringsveier/kanalplassering/ nedforinger som følge av 
videre prosjektering.

GULV I oppholdsrom legges enstavs  
eikeparkett med fas fra Boen.

Fliser Italg. Nordic Stone Norvegia (60 x 60 cm)  
på bad, bad/vaskerom og teknisk. 

Fliser Italg. Nordic Stone Norvegia (5 x5 cm 
i nedsenket dusjnisje).

Fliser Italg. Nordic Stone Norvegia (60 x 60 cm)  
ved inngangsparti/hall. 

Sportsboder leveres med betong dekke. 

Veiledende pris på parkett kr 898,- pr kvm. 
(utrekkspris kr 490,- pr kvm)

Veiledende pris på gulvflis 60 x 60 kr 898,- pr kvm. 
(utrekkspris kr 490,- pr kvm)

Veiledende pris på gulvflis 5 x 5 kr 2990,- pr kvm. 
(utrekkspris kr 1 600,- pr kvm)

INNVENDIGE VEGGER Furu sprekkpanel beiset skigards-
grå fra Moelven i alle oppholdsrom, tekniske rom og 
sportsbod i kjeller. Sportsbod ved inngangsparti uisolert.  
Fliser Italg. Nordic Stone Norvegia (60 x 60 cm) på 
vegg i bad (dusjsone). 

INNVENDIG TAK Furu sprekkpanel beiset skigardsgrå fra 
Moelven i alle oppholdsrom, tekniske rom og sportsbod i 
kjeller. Sportsbod ved inngangsparti uisolert.  

BAD Komplett utvendig og innvendig sanitærarbeider 
leveres iht. forskrifter. Røropplegget monteres av typen Sa-
nipex rør-i-rør system eller tilsvarende. Alle blandebatterier 
på bad, vaskerom og kjøkken leveres i sort utførelse. Det 
leveres vannmåler fra Krødsherad kommune. 200 liters 
varmtvannsbereder monteres som vist på tegninger, men 
kan flyttes i samråd med rørlegger.

BAD / VASKEROM Det leveres dusj (nedsenket dusjnisje) 
med glassdører, dusjarmatur på vegg, vegghengt toalett, 
servant, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin 
ihht tegninger.  

KJØKKENINNREDNING Flott og tidsriktig kjøkkeninn-
redning fra Sigdal, type Scala Palett i fargen S7500-N. 
Med helintegrerte hvitevarer fra AEG og Electrolux Kjøk-
kentegninger med beskrivelse av hvitevarer kan fås ved 
forespørsel. Til leilighet B6 og B7 leveres også integrert 
vinskap.

GARDEROBE Det leveres ikke garderober eller annen inn-
redning til leilighetene. Det er tegnet/stiplet inn forslag til 
tekt plassering/møblering på plantegningene, men det er 
opp til hver enkelt hvordan dette løses. Om ønskelig kan 
utbygger levere være behjelpelig med å levere plassbyg-
de senger, garderober osv. via våre underleverandører.  

LEVERANSEBESKRIVELSE
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ØKONOMI

LISTVERK Til alle boligrom leveres tak-, gulv-, dør- og vin-
duslister i furu tidløs beiset skigardsgrå med synlige stifter. 
Overgang mellom vegg og tak utføres med taklister malt 
fra fabrikk med synlige stifter.

VINDUER Moderne vinduer som vist på tegning leveres 
i fargen grå NCS S7500-N innvendig/utvendig - glatt 
utførelse. Innvendige utforinger leveres i gråmalt furu NCS 
S7500-N

HOVEDINNGANGSDØR Hovedinngangsdør i malt utførel-
se grå NCS S7500-N. 

INNVENDIGE DØRER Dørblad (type Swedoor Compact 
01 eller lignende), Dør og karmer i grått NCS S7500-N 
Dørvridere i sort. 

TRAPP Trapp leveres med spiler, håndrekke og vanger 
i fabrikkmalt grå NCS S7500-N av typen Fauna. Trinn 
leveres i lakkert heltre eik. Trappeleverandør er Hagen/
Stryntrappa eller lignende med lik kvalitet. 

TERRASSEDØR Terrassedør i malt utførelse med samme 
farge utvendig og innvendig. Farge NCS S7500-N

TERRASSER/BALKONGER For leiligheter i 1 etg leveres 
balkong med tilsvarende dekke (betong) som «vrimleareal». 
Terrasse i 2. etg leveres med tett gulv og terrassebord i 
vedlikeholdsvennlig materialer lik utvendig kledning.

HEIS/FELLES TRAPPEROM leveres med standard personal-
heis type KONE eller tilsvarende, robuste trapper tilpasset 
bruk.

TRENINGSROM innredes med egnet dekke (tilpasset bruk) 
vegger i sparklet og malt gisp evt dekortapet. Speil på en-
kelt vegger. Rommet utstyres med 2 løpemøller, 2 spinning 
sykler, 1 skierg, 1 romaskin, benkpress, skråbenk og løse 
vekter, samt treningsmatter.  
DIVERSE UTSTYR Brannslukningsutstyr iht forskrifter. 1-2 stk 
brannslukningsapparat i hver leilighet. Det leveres også 
1-2 røykvarslere per leilighet. 

VARME OG VENTILASJON Boligene leveres med gulvvar-
me i bad/vaskerom og flislagt del av gang. Panelovner 
leveres som tilvalg. 11 av de 15 leilighetene leveres med 
stålpipe og peisovn fra Peisselskabet. 4 leiligheter leveres 
med vannboren varme fra elektrisk fyrt «varmekasett». 

Til leilighet A1, A4, A5, A8, B1, B4, B5 og B7 
leveres Vision Line i65F.

Til leilighet A6, A7 og B6 leveres Vision Line
s40-3DV peisovn 

Til leilighet A2, A3, B2 og B2 leveres vannboren varme i 
stue/kjøkken fra varmekassett (ikke pipe for peis).

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. 
Aggregat plasseres på vaskerom eller tekniskrom.

RENOVASJON Søppel kastes i felles konteinere som står 
nedenfor Skistua eller annen anvist plass fra kommune. 
Hytterenovasjon faktureres fra Krødsherad kommune.

STRØM OG LYS I henhold til NEK 400. Elektriske anlegg 
ligger generelt skjult, bortsett fra enkelte fremføringer til 
lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt 
kabelføringer langs yttervegger/lydvegger. For lyspunkt i 
himling leveres stikkontakt i overgang mellom himling og 
vegg. Sorte downlights på bad og bad/vaskerom. Egen 
tegning med lys og punktplassering fås ved henvendelse 
til valgt elektriker på prosjektet. Lamper, down-lights ol. 
inngår ikke i leveransen. 

INTERNETT OG TV Utbygger vil fremforhandle avtale 
med anerkjent leverandør, om opplegg for leveranse 
av Internett/bredbånd. Det legges opp til at TV-signaler 
strømmes.

UTOMHUS Det er utarbeidet en egen utomhusplan som 
illustrasjon for opparbeiding av tomten. Utomhusplanen 
ligger vedlagt i prospektet.



76 77

Areal 1576
Antall seksjoner 15

Beskrivelse Budsjett

Driftskostnader 298 750
TV og internett Tilleggsytelse - Fordeles per bolig 9 000

307 750

Beskrivelse / Eksempler / ikke uttømmende Budsjett

36 000
Brøyting, strøing, feiing, gressklipp osv. 93 750
Konsulenttjenester 2 000
Kr. 2 000,- per seksjon per år 30 000
Kr. 2 000,- per seksjon per år 30 000
Tilleggsytelse - Fordeles per bolig 9 000
Bygningsforsikring etc. 35 000

Serviceavtaler Sprinkler, ventilasjon, annet 20 000
Heis 20 000
Brannalarm 8 000

Fellesanlegg 20 000
Telefon, porto, rekvisita, trykksaker, etc. 2 000
Inventar, utstyr, kurs, årsmøte, etc. 2 000

307 750

Dato: 22.01.21

KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Vaktmestertjenester

Forsikringer

Konsulentbistand
Løpende vedlikehold

Lys og varme
Diverse adm. kostnader (styre)
Andre driftsutgifter

BUDSJETT
SOLLIA NOREFJELL SAMEIE

INNTEKTER
Felleskostnader

SUM INNTEKTER

Langsiktig vedlikehold
TV og internett kollektivt

SUM KOSTNADER

SOLLIA NOREFJELL SAMEIE Dato: 22.01.21

OVERSIKT OVER SEKSJONER, BRØK OG FELLESKOSTNADER
OVERSIKTEN ER ETT ESTIMAT, OG VIL KUNNE ENDRES DERSOM SELSKAPETS 
DRIFTSBUDSJETT ENDRES

 Seksjon  Leil  Areal
BRA  Rom 

 Netto 
fellesutgifter/
sameiebrøk  TV og nett Totale 

fellesutgifter
Innbetaling

oppstartkapital

1 A1 82 4 1 399 50 1 449 20 000
2 A2 81 4 1 395 50 1 445 20 000
3 A3 81 4 1 395 50 1 445 20 000
4 A4 82 4 1 399 50 1 449 20 000
5 A5 116 5 1 778 50 1 828 20 000
6 A6 119 5 1 815 50 1 865 20 000
7 A7 119 5 1 815 50 1 865 20 000
8 A8 116 5 1 779 50 1 829 20 000
9 B1 86 4 1 449 50 1 499 20 000
10 B2 81 4 1 395 50 1 445 20 000
11 B3 81 4 1 395 50 1 445 20 000
12 B4 81 4 1 398 50 1 448 20 000
13 B5 119 6 1 809 50 1 859 20 000
14 B6 166 6 2 335 50 2 385 20 000
15 B7 167 6 2 341 50 2 391 20 000

1 576 24 896 750 25 646 300 000
298 750 9 000 307 750

Tilleggsytelser

VEDTEKTER
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VEDTEKTER FOR SOLLIA NOREFJELL SAMEIE - UTKAST
FORELØPIGE VEDTEKTER ER IKKE ENDELIGE, OG VIL KUNNE VÆRE GJENSTAND FOR ENDRINGER!
VERSJON 26.01.21

org. nr. 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på årsmøtet 

dato

1. NAVN

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sollia Norefjell Sameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 

dato

1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 15 eierseksjoner på eiendommen 
gnr. <nr.>, bnr. <nr.> i <navn> kommune. 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. 
Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang. 
Seksjonerte tilleggsdeler omfatter
•   boder
•   parkeringsplasser

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

2.  RETTSLIG DISPOSISJONSRETT

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og 
eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskifte-
gebyr til forretningsfører for sameiet.

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere 
enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Dette gjelder tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av 
aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til 
hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.

Disse begrensningene gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller 
forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon. 
Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av 
staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det 
samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe boliger, 
eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER 

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til 
det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en 
urimelig eller unødvendig måte. Det vises i denne sammenheng særskilt til trivselsreglenes bestemmelser om ro og 
orden i sameiet.

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. 
 
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten 
godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/monte-
ring av parabolantenne, varmepumpe, markise o.l.

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, slik 
som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon 
installasjonen tilhører.

3-2 Trivselsregler
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. PARKERING

4-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Parkeringsplassene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner.

(2) Parkeringsplass som er en seksjonert tilleggsdel kan bare selges sammen med hoveddelen. 

(3) Utleie av parkeringsplassen krever samtykke fra styret.

Samtykke til utleie kan bare nektes hvis det foreligger en saklig grunn. Styret kan gi dispensasjon dersom det 
foreligger særlige grunner.

4-2 Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjen, herunder rengjøring og vedlikehold av innvendige flater.

4-3 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1) En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på eierseksjonssameiets eiendom, har med styrets samtyk-
ke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Samtykke kan bare 
nektes om det foreligger saklig grunn til det.

(2) En seksjonseier som har rett til å parkere på eierseksjonssameiets eiendom, men uten å disponere egen plass, 
kan kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det 
foreligger saklig grunn til å nekte. Styret bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.

(3) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier.
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4-4 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. 
Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass 
i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder 
bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med 
nedsatt funksjonsevne. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier 
seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

5. VEDLIKEHOLD

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebyg-
ges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. 
Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a)   inventar

b)   utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c)   apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

d)   skap, benker, innvendige dører med karmer

e)   listverk, skillevegger, tapet

f)   gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g)   vegg-, gulv- og himlingsplater

h)   rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i)    vinduer og ytterdører 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskift-
ning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med 
unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass.  

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på 
balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. 

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. 

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og 
rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av 
uvær, innbrudd eller hærverk.

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren 
straks å sende skriftlig varsel til styret.

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning 
i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere 
seksjonseieren. 

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. 
eierseksjonsloven § 34.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvar-
lig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, 
og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 
seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er 
nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, 
kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruk-
senhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter 
også utvendig vedlikehold av vinduer.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isoler-
glass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, 
samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjo-
ner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det 
ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere. 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader 
på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35. 
  

6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader 
skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene 
fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen 
fordeling enn det som følger av (1).

6-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av 
midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt 
slik avsetning. 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameie-
forholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 
to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter 
også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdek-
ning.  
  
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
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7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD
 
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet 
manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler. 
 
7-2 Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommen-
de å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret 
rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet 
i strid med eierseksjonslovens § 23. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere 
boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge boligseksjonen eller boligseksjonene i 
den utstrekning dette er nødvendig for å hindre eierskap i strid med eierseksjonslovens § 23.

7-3 Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller 
seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve 
fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

8.  STYRET OG DETS VEDTAK
 
8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 - 4 andre medlemmer 
med inntil 2 varamedlemmer.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer 
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen skal velges særskilt. 
Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående styreperiode. 
Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren 
kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen 
nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes 
med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som 
stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen.
 
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets 
anliggen¬der i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan 
tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets 
beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstå-
ende en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes 
nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjons-
eiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og 
rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjons-
eiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av 
disse. 

9.  ÅRSMØTET

9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en 
urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om 
dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til 
sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nød-
vendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I 
begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren. 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som 
etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet 
være angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har 
mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1). 
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9-4 Saker årsmøtet skal behandle 
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
•    behandle styrets årsmelding  
•    behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
•    velge styremedlemmer
•    behandle vederlag til styret

(3) Årsmelding, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle 
seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er 
angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også 
ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret 
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller 
annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og 
uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller 
de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å 
ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. 
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. 

9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være 
seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som 
tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal 
underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. 

(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved 
loddtrekning.

(3) Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som er ervervet i strid med eierseksjonslovens § 23, og slike 
seksjoner skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt 
i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal 
regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten 
                     som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal 
  tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går  
  ut over vanlig forvaltning

 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra 
  boligformål til annet formål eller omvendt

 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

 g) endring av vedtektene.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvalt-
ning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem pro-
sent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket 
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer 
enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis 
disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal 
kunne ta beslutning om
 a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
 b) oppløsning av sameiet
 c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter

 d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på 
  kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg 
  tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 6.

9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

 a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

 b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

 c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 
  interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser

 d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en 
  selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65. 
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TRIVSELSREGLER

TRIVSELSREGLER FOR SOLLIA NOREFJELL SAMEIE
FORELØPIGE REGLER PER 26.1.2021 SOM KAN BLI ENDRET.

SIST ENDRET VED

1.Formål og omfang
Trivselsreglene er til for å holde ro og orden i sameiet, og for å sikre et godt miljø ved at alle tar hensyn til hver-
andre.

Trivselsreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiet. Seksjonseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og 
for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem. 

Dersom sameiet har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, rengjøring eller annet, er disse å 
anse som en del av Trivselsreglene. Dette gjelder blant annet regler for bruk av trimrom og skibod som styret er 
ansvarlig for å utarbeide. 

2. Aktiviteter og støynivå
Seksjonseier oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det må vises særlig 
hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboe-
ne, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager bør støyende arbeider unngås.

Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy, varsles beboerne i tilstøtende fritidsboliger i god tid.

3. Bruk av leiligheten og eventuelle tilknyttede arealer

Seksjonseier skal sørge for:

 - at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende 
 i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet. 
 
 - at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå 
 kondensskader og muggdannelse i leiligheten. 
 
 - å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i sameiet. 
 Bruk av fyrverkeri skal ikke skytes opp på sameiets eiendom uten avtale med styret. 
 
 - straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller 
 lignende i leiligheten. Seksjonseier må for egen regning sørge for desinfeksjon. 
 
 - at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke forekommer.
 
 - at terrasse/balkong ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, 
 og beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.

Seksjonseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp markiser, 
plattinger, levegger, parabolantenne, varmepumpe eller lignende. 
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 4. Fellesarealer
Eierne oppfordres til å holde det rent og ryddig på sameiets eiendom, 
inklusive fellesarealene og sameiets «vrimleplass».  

Søppel skal ikke etterlates på sameiets eiendom. Søppel skal fraktes til kommunal plass i området. 

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. 

Mat skal ikke legges ut på sameiets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus til leilighetene.

Fellesdører skal alltid være låst. Lyset slukkes etter bruk på loft og i kjeller.

5. Kjøring og parkering
Dersom sameiet har innført bestemte områder for parkering og kjøring av motorkjøretøy, benyttes disse. De som 
eventuelt er tildelt garasje eller egen plass, tar først i bruk den før fellesparkeringen benyttes. Kjøring og parkering 
på gårdsplasser, gang- og sykkelveger er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig nyttekjøring.

6. Dyrehold
Det er tillatt med dyr i sameiet

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, 
eller etterlater ekskre-menter på sameiets område.

7. Andre bestemmelser
Andre bestemmelser:

- Parkering/garasjer
Garasjeplassene skal kun benyttes til parkering av bil. Det er ikke anledning til å lagre dekk  
eller annet på plassen. 

- Grilling
Grilling er tillatt med elektrisk grill på balkonger/terrasser. I tillegg kan det også grilles med kull på etablert  
«vrimleplass». Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres.

- Dugnad
Vår/forsommer og høst skal styre arrangere dugnad. Dette for å få utført ønskede oppgaver,  
men i like stor grad være et tiltak for at eierne skal bli bedre kjent med hverandre.

- Trimrom/skibod
Det skal utarbeides instruks/regler for bruk av trimrommet og skiboden. Styret har ansvar for  
utarbeidelse og oppfølging av reglene. 

8. Brudd på Trivselsreglene
Brudd på Trivselsreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

 

KJØPEKONTRAKT
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er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

1. Bakgrunn
Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kontrakt med bilag og salgsprospekt. Selgeren har gjort kontrak-
ten som ledd i næringsvirksomhet, og kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd 
i næringsvirksomhet. Avtaleforholdet er følgelig regulert av Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny 
bustad av 13. juni 1997 nr 43 (”buofl.”).  

Kjøperen har gjennomgått kjøpekontrakten grundig og bekrefter at denne erstatter alle eventuelle tidligere 
muntlige og skriftlige avtaler, diskusjoner, alternativer, muligheter mv. vedrørende seksjonen som ikke er 
uttrykkelig inntatt i kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten kan kun endres skriftlig ved skriftlig avtale undertegnet av 
begge parter. 

Klingenberggaten Eiendomsmegling AS 
Foretaksregisteret orgnr. 998387361MVA

KJØPEKONTRAKT
om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring med tomt

Megler:

Oppdragsnummer: 3-21-9002

Omsetningsnummer: 

Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad 
mm. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten 
gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under 
oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.

Mellom ”selger”

Norefjell Eiendomsutvikling AS

Navn Navnesen

Adresse

Postnummer Sted

 E-post: mail@mail.no

Mob: 999 999 99 

Hvervenmoveien 49. 3511 Hønefoss

og ”kjøper”

2. Kontraktens objekt
Kontrakten gjelder kjøp av bolig i eierseksjonssameie.

Eiendommen ligger på Gnr. 209 bnr xx i Krødsherad kommune (eiendommen vil få eget bruksnummer før 
ferdigstillelse.

Prosjektet / byggetrinnet omfatter 15 leiligheter fordelt på 2 bygg og endelige grenser og tomtestørrelse vil 
fremkomme etter kommunal oppmåling.

Selgeren overdrar til kjøperen eierseksjon på eiendommen med adresse Snøspurvveien (eiendommen har 
ikke fått tildelt endelig adresse p.t), bestående av bolig og eventuelle tilleggsdeler i grunn/ bygg iht. ende-
lig seksjoneringsbegjæring, og ideell andel av sameiets fellesareal. 

Selger besørger og bekoster seksjonering. 

Endelig seksjonsnummer og adresse vil bli opplyst før overtagelse. 

Boligen er foreløpig betegnet som leilighet nr 

Til boligen medfølger:

- Garasjeplass, innvendig med mulighet for å anlegge ladepunkt for el-bil, antall 1 stk.
- Bruksrett til fellesareal, se vedlegg
- Tilleggsareal, se vedlegg
- Gjesteparkering, antall plasser 8 stk, felles for sameiet, se vedlegg

Hjemmelshaver til eiendommen er: Sandum Søndre AS

Prosjektet vil bestå av ett eller flere sameier. Kjøper blir som eier av boligen medlem i et eierseksjonssameie. 
Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameiet 
og i tråd med vedtektene vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser, herunder blant annet et ansvar for å dekke 
eiendommens andel av de månedlige felleskostnadene.

Seksjonens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet erfaringstall stipulert til kr.  pr/ for første driftsår. 
Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert etter endringer i konsumprisindeks, vedlikeholdsbe-
hov, sameiets egne vedtak mm. Det tas forbehold om at selger kan justere felleskostnadene som følge av 
endringer i budsjettpostene. 

Selgeren forbeholder seg retten til å tildele og organisere parkering, boder og utearealer på den måte 
som anses hensiktsmessig, f.eks. som realsameie/del av sameiets fellesareal, som tilleggsdel til seksjonene, 
bruksrett eller som en særskilt seksjon eller anleggseiendom. 

Selgeren forbeholder seg retten til å gjennomføre de sammenføyninger og fradelinger av eiendommen som 
selger finner hensiktsmessige.

Kjøperen har fått seg forelagt leveransebeskrivelse og tegninger i prospektet og overtar boligen overensstem-
mende med spesifikasjoner og beskrivelser samt eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er 
avtalt direkte mellom selgeren, eller den selgeren har utnevnt, og kjøperen. 

Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved eventuelle 
avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger. 

Selgeren har videre rett til, å foreta mindre endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses 
hensiktsmessige og/eller nødvendige og som ikke forringer prosjektets kvalitet og funksjon i vesentlig grad. 
Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til 
prisavslag eller andre sanksjoner.

Selgeren forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og 
fargevalg på bygningene samt utvendige fellesarealer, uten at kjøperen kan kreve endringer i pris. 
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3. Kjøpesum og omkostninger

Kjøpesummen for boligen utgjør kr. x xxx xxx,-  + omkostninger.                                

Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknyt-
ningsavgift til offentlig vann og avløp, elektrisitet og mva. 

Kjøpesummen gjøres opp på følgende måte:

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:

Omkostningen forfaller til betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i offentlige 
avgifter og gebyrer. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto to virkeda-
ger før overtagelsen finner sted. 

Det er avtalt at det skal forskuddsinnbetales kr 20 000,- i fellesutgifter til forretningsfører ved overtagelse slik 
at sameiet opparbeider seg likviditet. Dette innbetales sammen med omkostningene for kjøpet og utbetales 
fra meglers klientkonto til forretningsfører når sameiet er opprettet. 

Dersom kjøper skal ha pantedokumenter tinglyst på eiendommen i forbindelse med sluttoppgjøret/overtagel-
sen, skal disse leveres megler i signert og bevitnet stand senest en uke før overtagelsen skal finne sted. 

Meglerprovisjon betales av selgeren. 

4. Selgers plikt til å stille garantier

Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter buofl. § 12. Dersom selger ikke oppfyller 
plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at 
garantien foreligger. 
  
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i buofl. § 12 annet ledd, andre setning, er det tilstrekkelig at 
selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, men selger skal uansett stille garanti før bygge-
arbeidene starter. 

Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen 
frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.

Dersom selger ønsker å få utbetalt innbetalt forskudd skal, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter 
buofl. § 47. Forskuddet vil da utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører.

Kjøpesum

Dokumentavgift av tomtegrunnlag (ideel andel (1/15) av kr 19 500 000,-)

Etableringskostnad / startkapital sameie

Tinglysningsgebyr pantedokument

Tinglysningsebyr skjøte

Pantattest

Totalt kr. Kr         53 842,-

Kr       X XXX XXX,-

Kr            32 500,-

Kr            20 000,-

Kr                 585,-

Kr                 585,-

Kr                 172,-

5. Oppgjør
Eiendommen er formidlet gjennom Klingenberggaten Eiendomsmegling AS heretter 
kalt megler og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper: 

heretter kalt oppgjør. 

Oppgjøret gjennomføres i henhold til denne kontrakt inngått mellom kjøper og selger. 

Partene gir Sem & Johnsen Oppgjør AS ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og 
alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit.

Alle innbetalinger skal skje til megleren Sem & Johnsen Oppgjør AS, org.nr. 999638996, 
tlf 22 83 22 00, e-post: oppgjor@sem-johnsen.no, faks 21 03 01 40, 
til klientkonto nr.93800662115, og merkes med KID-kode 321900227620. Kjøpesummen regnes ikke som 
betalt med befriende virkning for kjøperen før den er godskrevet (valutert) meglerens klientkonto. Denne dato er 
utgangspunkt for renteberegning mellom partene.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse.

Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter buofl. 
§ 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til seksjonen.   

Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert 
at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med buofl. § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de 
tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. buofl. § 12, andre ledd, første setning. 

Kjøperen må innbetale sluttoppgjøret fullt ut før kjøperen kan få tilgang til bygget eller nøkler blir overlevert. 

Beregning av klientrenter
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper. 

Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens vilkår om å 
sikre kjøper er oppfylt, det vil si når § 47 garanti foreligger. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier 
etter buofl. §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av 
omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for 
hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.

Forsinket innbetaling fra Kjøper
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megleren i rett tid, betaler kjøperen forsinkelsesrente 
etter forsinkelsesrenteloven til selgeren. Denne bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen 
ut over de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selgeren også kunne stanse arbeidet og/eller 
heve kontrakten.

Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen tre uker etter forfall, regnes dette som et vesentlig mislighold 
som gir selgeren rett til å heve kontrakten med en ukes skriftlig varsel.

Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven. 

Sem & Johnsen Oppgjør AS

Postboks 1613 VIKA

0119 Oslo

Tlf: 22 83 22 00, Epost: oppgjor@sem-johnsen.no Fax: 21 03 01 40
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6. Heftelser
Kjøperen er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med denne. 

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser (servitutter). I tillegg har selger rett til å tinglyse nye 
heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige, samt erklæringer vedrørende sameiet og 
naboforhold. 

Kopi av grunnboken fås oversendt før kontraktssignering – De følgende servitutter som er tinglyst på eien-
dommen skal følge ved overdragelsen med mindre annet ikke opplyses om.

Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. lov om eierseksjoner § 31. 

For øvrig overdras boligen fri for andre pengeheftelser enn de kjøper selv måtte påhefte i forbindelse med 
betaling av kjøpesummen. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder 
utleggsforretninger, utover det grunnboken viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler 
dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til 
å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen.  

Megleren skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser på eiendommen. Selgeren gir ved denne kon-
trakts underskrift megleren ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av bekreftet grunnbok og som 
kjøperen ikke skal overta.

7. Tinglysing/sikkerhet

Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et beløp minst 
tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er 
tinglyst, eller skal tinglyses av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter 
og plikter etter avtalen.

Eiendomsmegler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet 
og skjøtet er godtatt til tinglysing.

Selgeren utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos 
megleren inntil tinglysing finner sted. Tinglysning vil først finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, 
inklusive omkostninger og eventuelle renter og overtatt boligen. 

In-blanco skjøte (åpent skjøte) aksepteres ikke av selger. Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med 
eierseksjonsloven § 23. 

All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter som skal tinglyses 
må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved kontraktsdato, gir partene megler fullmakt til å innsette matrikkel-
nummer i skjøtet og eventuelle panteretter så snart dette er avklart. 

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga. sen offentlig saksbehandling. Det tas forbehold om at offentlige 
myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling/sammenføying av eventuelle tomteparseller og sek-
sjonering blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet sted ved overtagelse, vil overskjøting til kjøper skje så 
snart det praktisk lar seg gjennomføre. Dersom selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst 
må garanti iht. buofl. § 47 stilles, jf. pkt. 4.

8. Endringsarbeider, tilleggsarbeider og tilvalg
Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse 
som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger prospektet.

Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg («Endringer») til kontrakten skal skje skriftlig og med 
kopi til megler, også etter inngåelsen av kjøpekontrakten.

Selgeren er uansett ikke forpliktet til å utføre tilleggs eller endringsarbeider som:

-   overstiger 15 % av kjøpesummen,
-   ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt,
-   i omfang eller karakter skiller seg vesentlige fra den avtalte ytelsen,
-   er til hinder for rasjonell fremdrift, eller
-   vil føre til ulempe for selgeren som ikke står i forhold til kjøperens interesse i å kreve arbeidet utført.

Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte hovedytelsene:
Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 2, med vedlegg, justeres i henhold til
de avtale endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene selger som er ansvarlig for hele
leveransen av boligen, og kjøper kan forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler
knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale hele kjøpesummen, inkludert betaling for
Endringene, til meglers klientkonto. Selgers forpliktelser til å stille garantier etter denne kontrakten og
buofl § 47 vil gjelde tilsvarende for Endringene.
 
9. Sameiet
Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av Boligsameiet. Boligsameiet administre-
rer fellesinteressene, herunder driften av utomhusanlegg og fellesarealer.

Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter, samt fra overtakelse betale sin forholdsmessige andel av 
driftsutgiftene for eiendommen. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av Boligsameiet i konstituerende møte. 
Regler for styring og drift av Boligsameiet følger av eierseksjonsloven. 

Kjøperen er kjent med at sameiets fellesutgifter først vil bli endelig fastsatt etter stiftelsen av sameiet, og etter 
hvert som sameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper.

Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning.

10. Overtagelse og ferdigbefaring / selgers forbehold
Forventet ferdigstillelse er 2. eller 3. kvartal 2022, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende. 
Illustrasjon av uteområdet og tomt er utarbeidet for å illustrere tomten og prosjektets planlagte opparbei-
delse, men er ikke endelig fastsatt, og kan endres. Kjøper aksepterer at utomhusarealene ikke er ferdigstilt 
ved overtakelse. Det skal ikke beregnes dagmulkt for en senere overlevering av utomhus- eller fellesarealer. 
Selger forplikter seg til å ferdigstille dette så snart det praktisk lar seg gjøre, etter at bebyggelsen er ferdig. 
Inntil uteområdet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker, 
skilt m.v. 

En senere oppstart på fysiske arbeider og/eller en lengre byggetid enn forventet, kan medføre en senere 
overtagelse, uten at dette utløser krav på dagmulkt.
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Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke 
skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner 
og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig 
overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overta-
kelsesperioden.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller vilkårene nevnt i 
buofl. § 11 er oppfylt.

10.1 Selgers forbehold

•   Det er en forutsetning at byggelån blir åpnet.

•   Det er en forutsetning for byggestart at 60 % av boligene er forhåndssolgt (regnet etter prosjektets verdi)  
     Selger forbeholder seg retten til å igangsette prosjektet selv om det er solgt færre boliger enn ovennevnte  
     forbehold skulle tilsi. Dette medfører at forbehold om antall solgte boliger slettes. 

•   Videre er det en forutsetning at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt.

Dersom forutsetningene ikke er avklart innen 01.01.2022 eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholde-
ne ikke vil kunne oppfylles, har selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få tilbake eventuelt 
innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. § 12-garantien vil bli kansellert og returnert garantisten. 
Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Ingen forbehold kan tas for lengre tid enn 18 måneder fra kontraktsinngåelsen.

Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdende gjøres gjeldende innen fristen, 
er selger endelig juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, 
og må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev.

Selger forbeholder seg retten til å transportere sine rettigheter og forpliktelser til et annet selskap underveis i 
prosjektet.

10.2 Førtidig overtagelse

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtale fristen til å ha boligen klar til
overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers
skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

10.3 Overtakelsesforretning

Selger vil normalt innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene vil være 
fullført, hvor boligen besiktiges av kjøper og selger (eller den selger måtte oppnevne) i fellesskap. Selger 
fører referat fra forhåndsbefaringen.

Overtakelsesforretningen gjennomføres mellom kl. 08.00 og 16.00. 

På overtakelsesforretningen skal selger og kjøper foreta en ferdigbefaring hvor boligen 
besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler 
noteres. Protokollen undertegnes av begge parter. Overtakelsesprotokollen skal sendes til megleren pr. e-post 
umiddelbart etter overtakelsen. Megleren foretar oppgjør til selgeren på grunnlag av overtakelses-
protokollen.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
 
Boligen overtas i byggerengjort stand.

Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder utomhusarbeider 
og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle gjenstående arbeid skal utføres innen rimelig tid 
hensyntatt årstid og rasjonell fremdrift. 

Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggs-
maskiner, materialer, rigg og utstyr på området.  Denne retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår. 
Eventuelle skader dette påfører eiendommen, skal selger snarest utbedre for egen regning.

10.4 Mangler ved overtagelse

Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan ikke påberopes av 
kjøperen etter overtakelsen. Selgeren plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i protokollen, og som 
selgeren har akseptert å rette, så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdriftsplan.  
For øvrig henvises det til buofl. §§ 10 og 11.

Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse, har kjøper rett til å holde tilbake deler 
av kjøpesummen tilsvarende utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf. buofl § 31. Dette 
må protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig meddeles megler skriftlig, eller gis som instruks før 
hjemmelsoverføring. Med mindre annet er avtalt, vil rentene på et eventuelt tilbakeholdt beløp tilfalle den av 
partene som får utbetalt beløpet. Megleren skal kunne foreta utbetalinger fra kontoen i samsvar med avtale 
mellom partene, rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. 

Kjøper har deponeringsrett for omtvistet beløp, jf. buofl. § 49, og kan iht. 1.ledd likevel kreve overtagelse 
og hjemmelsoverføring. Deponering skal skje til godkjent finansinstitusjon. Selger har krav på forsinkelsesren-
te for beløp som er uberettiget deponert.

Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse 
vanskeliggjør eller er til sjenanse for innflytting eller bruk. Dersom en av partene unnlater å møte til befa-
ringen uten gyldig grunn, kan den andre parten avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. 
Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

10.5 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på boligen senest på overtakelsesdagen. Det kan
imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi arbeider på
utomhus fellesarealer ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider
som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående arbeid har
kjøper rett til å deponere en tilpasset andel av kjøpesummen på meglers klientkonto inntil ferdigattest
foreligger.
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 Kjøper kan ikke ta boligen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke foreligger og har rett til 
å nekte overtagelse frem til den er utstedt.

Risikoen for boligen går over på kjøper ved overtakelse. Overtar ikke kjøper til fastsatt tid, og årsaken ligger 
hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt boligen.

Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort 
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for. Overtar ikke 
kjøperen til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått 
overtatt bruken.

Dersom arbeider forsinkes av forhold kjøper svarer for, har selger krav på fristforlengelse og dekning av sine 
merkostnader, jf. buofl. §§ 11, 43.

Alle utgifter vedrørende boligen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av kjøper fra og med 
overtakelsesdagen.

10.6 Overtakelse av fellesarealene

Kjøper gjøres oppmerksom på at fellesarealene overtas samtidig med boligen på overtakelsesdagen. Der-
som det er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp 
etter buofl. § 31 for å sikre retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på
overtakelsesprotokollen eller på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsover-
gang. 

Sameiets fellesarealer befares av sameiets styre eller personer utpekt av disse. Selger varsler styret når 
fellesarealene er ferdigstilt. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal 
utbedres skal noteres.Fremdriften og ferdigstillelse av arbeidene skal også protokolleres. Ved tilbakehold gir 
kjøper fullmakt til styret i sameiet om å frigi beløp ved ferdigstillelse og ferdigattest.

Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid 
og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved slik overtakelse er eiendomsmegler forpliktet til å 
gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Eiendomsmegler skal 
deretter bistå partene med å etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar kjøpers interesser. 

11. Forsikring
Eiendommen vil bli fullverdiforsikret og vil av selgeren bli holdt tilsvarende forsikret frem til overtakelsen, jf. 
buofl. § 13 siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført eiendommen. Deretter må Bolig-
sameiet selv sørge for forsikring.

Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.

Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller selger, som har plikt til snarest å utbedre skaden. 
Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen kjøper under forutsetning av at denne har foretatt 
oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser.

12. Selgers mangelsansvar/kjøpers reklamasjonsplikt

Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som
beskrevet i buofl. § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved uriktige opplysninger 
som beskrevet i § 27. 

Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av buofl. §§ 29 flg., herunder 
retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i 
bustadoppføringslova.  

Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til selger i 
tråd med buofl. § 30.  

Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle 
skader som følge av mangelen.

Aksepterte mangler som er påberopt i rett tid, vil selger utbedre vederlagsfritt for kjøper i rimelig tid etter at 
reklamasjonen er fremsatt.

Cirka 1 år etter overtakelsen skal selger innkalle til en kontrollbefaring av boligen, jf. buofl § 16.
Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes av kjøper og selger.

Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller medfører forringelse av boligen, kan selger kreve at utbe-
dring av mangler som er fremsatt etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen.

Skulle det ha oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har 
for boligens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring.

Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av boligen. Det gjøres 
spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil eller mangler, ikke omfatter reparasjoner som går 
inn under vanlig vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materi-
alvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side.

Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse eller 
andre begivenheter selger ikke bærer risikoen for.

For utbedring av eventuelle mangler er kjøper forpliktet til å gi selger og dennes representanter
adgang til boligen slik at det er mulig å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager og i normal
arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes. Dersom selger
etter 3 ukers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid miste
kjøper retten til utbedring.

Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, 
med mindre selger unnlater å rette mangelen innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at kjøper 
skriftlig har varslet med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre.
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13. Selgers kontraktsbrudd

Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med buofl. § 17, kan kjøper 
kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i buofl. §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde igjen hele 
eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i 
bustadoppføringslova.

14. Kjøpers kontraktsbrudd/avbestilling

Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger kan kreve etter 
buofl. §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i buofl. §§ 56 flg. Slike 
sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve tilleggs vederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller 
heve avtalen og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.

Ved avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap 
og merkostnader som følge av hevingen. Kjøper er gjort særlig oppmerksom på at dette tapet – og derved 
Kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bla. avhengig av markedsutvikling etter inngåelse av 
kjøpekontrakten.

Selgeren tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtakelse eller etter 
at skjøte er gitt forbrukeren, jf. buofl. § 57 andre ledd. Selgeren har ved vesentlig mislighold fra kjøper, 
som gir rett til å heve kontrakten, rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og dokumenterte påførte kostnader 
gjennom dekningssalg. 

Dersom kjøperen har overtatt og/eller flyttet inn i boligen og kjøperen misligholder betaling av kjøpesum-
men som nevnt, vedtar kjøperen direkte tvangsfravikelse fra boligen, idet han da ikke har rett til å besitte 
boligen og misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 
1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).

15. Særskilte bestemmelser

Kjøperen har ikke rett til å transportere sine rettigheter og plikter etter nærværende kjøpekontrakt uten etter 
samtykke fra selgeren. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slikt samtykke. En eventuell godkjennelse 
av salg av kontraktsposisjon vil forutsette solidarisk forpliktelse i forhold til denne kjøpekontrakt fra ny og 
gammel kjøper, samt utløse et transportgebyr stort kr 40 000,- som tilfaller selger. 

Salgsprospektet er ikke bindende for boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i
salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle
endringer skal ikke ha vesentlig innvirkning på forutsatt standard.

I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet med høy grad av risiko og adgang til 
befaring vil dermed begrenses. Kjøper må forhåndsavtale med selger dersom besøk på 
byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til stede.

Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelsen og tegninger, gjelder leveringsbeskrivelsen.

Kjøper godtar at selger og megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å
sende varsler og informasjon etc.

16. Tvister

Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene.  

Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved eiendommens verneting. 
Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved voldgift etter reglene i 
voldgiftsloven av 2004.

17. Vedlegg 
 
Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest prospekt, salgsopplysninger fra megler og vedleggene til disse. Dette 
utgjør grunnlaget for leveransen av boligen med tillegg av følgende vedlegg:

- Prospekt
- Salgsoppgave
- Foreløpig situasjonsplan 
- Plan over den aktuelle leiligheten 
- Leveringsbeskrivelse (inntatt i prospekt)
- Reguleringsplan og bestemmelser 
- Grunnboksutskrift 
- Grunnboksutskrift for fellesarealer
- Utskrift av tinglyste erklæringer
- Opplysninger fra kommunen
- Målebrev/arealbekreftelse
- Hus og hyttebyggerguiden fra BLINK HUS

18. Dato/signatur

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av partene og ett til Megler.

Sted og dato

Kjøper Kjøper 2

Selger
Norefjell Eiendomsutvikling AS
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REGULERINGS-
BESTEMMELSER Sollia-prosjektet ligger i område Ja1 i reguleringsplanen for Øvre Gulsvik. Reguleringsplankart og øvrige 

plandokumenter er tilgjengelig via kommunens kartinnsynsløsning. Her er et utsnitt av plankartet:
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- Forhold til bebyggelse på naboeiendommer 
- Adkomst og parkering 
- Tilknytning til offentlig infrastruktur (VA, El-forsyning) 
- Håndtering av overvann 
- Deponering og mellomlagring av overskuddsmasser 

-  Utomhusplan i målestokk 1:200 eller 1:500 som viser tiltakets plassering  
 
3.2  Byggegrenser 

Byggegrense er 10 m fra Sandumsbekken. Byggegrenser mot skiløyper og vei fremgår 
av plankartet. 

 
3.3 Veger 

Det etablerte vegnettet i planområdet skal brukes som tilkomst til tomtene. 
Avkjørselsspiler skal vise hvilken veg tomta har adkomst fra, og er retningsgivende. 

 
3.4 Kabler 

    Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabel.   
 
3.5 Forstøtningsmurer 

Forstøtningsmurer skal ha maksimal høgde på 2 meter. Murer som er høyere enn 0,5 
m skal sikres mot fall. 

 
3.6 Gjerder 

Inngjerding av tomt er ikke tillatt. Innenfor planområdet kan det, dersom det åpnes 
for det i overordnet plan under arbeid (KDP Norefjell og Noresund sentrum og KDP 
for beitebruk), tillates oppsatt skigarder som forskjønningselement på deler av 
eiendommene. Alle former for gjerding, ut over levegg som er unntatt fra 
byggesaksbehandling etter gjeldende byggesaksforskrift, samt sikring mot 
forstøtningsmurer, jfr planbestemmelsenes pkt 3.5, er søknadspliktig tiltak. 
Oppsetting av gjerder som forskjønningselement langs deler av eiendommen anses 
som mindre tiltak der søker selv kan stå som ansvarlig etter pbl. §20-4. 

 
3.7 Terrengbehandling 

Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en 
hensiktsmessig plassering av bebyggelsen. 

 
Høyder på fyllinger og skjæring skal ikke være større enn 2,0 m. Det skal tilstrebes 
balanse mellom skjæring/fylling.  
 

3.8 Vegetasjon 
     Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
 

3.9 Kulturminner 
Dersom det ved anleggsarbeidet eller annen virksomhet framkommer automatiske 
fredede kulturminner i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen 
varsles, j.fr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 
§ 4    BEBYGGELSE OG ANLEGG ((PBL § 12-5 nr. 1) 
 
4.1 Fellesbestemmelser 
 

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØVRE GULSVIK 
PÅ NOREFJELL I KRØDSHERAD KOMMUNE 
 
Revidert, dato: 19.12.2019   Vedtatt, dato: 13.2.2020 
 
 
§ 1.  PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING 
 

 Reguleringsplanen er en detaljreguleringpslan etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 
 Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse i form av frittliggende og konsentrert 

bebyggelse, veger og infrastruktur, skiløyper og friluftsliv. 
 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert xx.xx.2020 
 Planen vil erstatte reguleringsplan for H2 på Norefjell 30.06.2011 – Sak 54/11og 

tomtedelingsplaner som følge av denne  (med unntak av nedre del som er tatt ut – 
område O, P, Q, R), og reguleringsplan for H6 – Delområde H 15.11.2007 – Sak 
0062/07.  

 
§ 2.  REGULERINGSFORMÅL 
 
 2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 
  Fritidsbebyggelse (frittliggende tomter) 
  Fritidsbebyggelse – konsentrert  
  Skiløyper  
  Energianlegg (Trafo) 
  Uteoppholdsplass (akebakker) 
  Kombinert område for deponi/fritidsbebyggelse 
                       

  2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 
Veg   
Annen veggrunn - grøntareal 
Parkeringsplasser 
Skibru 

 
 2.3 Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 
  Blågrønnstruktur 

Turdrag 
   Tursti  
   Vegetasjonsskjerm 
 
 2.4 Bruk og vern av vassdrag (PBL 12-5 nr. 6) 
 
§ 3   FELLESBESTEMMELSER 
 
3.1 Byggesøknad 
 
 Med søknaden skal det framlegges en situasjonsplan/utomhusplan som redegjør for: 

- Eksisterende og nye terrengforhold  
- Skjæringer, fyllinger og murer 
- Bygningers plassering med høgdeangivelse, inkl. terrengsnitt 
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Det skal som hovedregel benyttes oppdelte vinduer. Ubrutte vindusflater større 
enn 2 m2 tillates kun dersom det gjøres tiltak for å unngå gjenskinn. Beskrivelse 
av tiltak skal foreligge i byggesak. 

 
 

4.2 Områder for fritidsbebyggelse  
 
4.2.1 Generelt 

Maksimalt tillatt prosentvis bebygd areal (% BYA) er angitt for de enkelte 
delområdene under, men er generelt begrenset oppad til 550 m2 BYA per tomt. 
Parkeringsareal på terreng inngår i beregning av maksimum tillat prosent bebygd 
areal (% BYA).  
 
Maks mønehøgde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Uthus/garasje skal ikke ha større mønehøgde enn 5,5 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Der terrengforholdene tillater det kan det i tillegg bygges med sokkeletasje. 
Det tillates da synlig grunnmur på inntil 2,8 m på en av byggets sider (langvegg). 

 
 

4.2.2 Delområdene, spredt bebyggelse 
Tabellen under viser bestemmelser for de enkelte delområdene. Bestemmelsene er 
tilpasset så langt som mulig til eksisterende bebyggelse og tilpasninger til terreng.  
 

Tabell: Spredt bebyggelse 
 
4.2.3 Områder for mer konsentrert bebyggelse  

Det er identifisert 8 områder innenfor planområdet hvor det ønskes mer konsentrert 
bebyggelse, enten i form av mindre hytter på mindre tomter, eller i form av 

Område: Maks 
% BYA: 

Største  
bygg, 
BYA: 

Maks 
møne-
høgde: 

Unntak: 

A 25 % 250 m2 7,0 m  
A,4,12,13 se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 

B       Se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 
C 25 % 200 m2 6,5 m  
E 20 % 150 m2 6,5 m   
F 25 % 200 m2 6,5 m F4 maks mønehøgde 7 m 
G 20 % 200 m2 6,5 m G7 se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 
H       Se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 

Ia og Ib 20 % 150 m2 6,5 m 
Ia1 se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 
Ia3 og Ia5 inntil 25% BYA 
Ia4 maks mønehøgde 7,5 

Ja og Jb 25 % 200 m2 6,5 m Ja1 og Jb1 se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 4.2.3 
Jb2 og Jb4 inntil 20% BYA 

K 25 % 150 m2 6,5 m K2 og K3 inntil 30% BYA 
Lb 25 % 200 m2 6,5 m   
M 20 % 150 m2 6,5 m "Norefjellseter" se egen tabell for mer konsentrert bebyggelse, jfr pkt 

4.2.3 
N 25 % 200 m2 6,5 m N2, N3 og N5 inntil 20% BYA 

N8 inntil 30% BYA 

4.1.1 Seksjonering 
   Seksjonering er tillatt. 
 
4.1.2 Parkering 

En parkeringsplass skal utgjøre minimum 18 m2, og regnes med i utnyttelsen av 
tomta (BYA). Der forholdene ligger til rette for det, kan det innenfor planområdet 
anlegges parkering i kjeller og i garasje.  
 
I områder som bygges ut med spredt fritidsbebyggelse etter bestemmelsenes pkt. 
4.2.2 skal det etableres minimum to parkeringsplasser (36 m2 ) pr. bruksenhet. 
 
I felter som bygges ut som konsentrert bebyggelse etter bestemmelsenes pkt 4.2.3 
skal det etableres minimum 1,5 parkeringsplass pr. bruksenhet. 1 parkeringsplass skal 
være ved den enkelte bruksenheten, mens 0,5 plass per bruksenhet kan etableres på 
felles parkeringsplass innenfor feltet 

 
4.1.3 Ubebygd areal på tomta 

Ubebygd areal på tomta skal i hovedsak bevares med stedegen vegetasjon. 
Tilplantning med planter og trær som ikke er stedegne, tillates ikke. Oppsetting 
av portaler, flaggstenger eller vindmøller er ikke tillatt. 

 
4.1.4 Utforming av bygg - frittliggende bebyggelse 

Utforming av bygg og % BYA er angitt for det enkelte delområde i pkt. 4.2.2 og 4.2.3. 
 

4.1.5 Estetiske forhold 
Hyttetypen skal tilpasses tomta i størst mulig utstrekning. 
 
Hovedmøneretning på ny bebyggelse skal som hovedregel legges parallelt med 
høydekotene. 
 
Takvinkelen skal ligge mellom 19 og 35 grader. Det skal være lik vinkel på alle tak 
innenfor samme tomt, med unntak av arker som kan ha annen vinkel. 
 
Bebyggelsen skal oppføres i tømmer, stavverk, laft eller bindingsverk. Det kan 
benyttes naturstein som forblending på deler av bygget.  
 
Bebyggelsen skal ha fasadene bestående av tjærede eller grånende trefarger i 
mørke nyanser. Lyse farger godkjennes ikke, men listverk rundt dører/vinduer 
kan være hvitt. Reflekterende materialer godkjennes ikke. Utvendig, synlige 
murvegger skal forblendes eller mures i naturstein.   

 
Det skal kun benyttes indirekte (skjermet) belysning på utvendig hyttevegg. Minst  
70 % av lyskjeglen skal vende ned. 
 
Taket skal være tekt med torv, mørkt impregnert tre (spon/tre), naturfarget 
skifer eller Sedum (grønne tak).  
 
En frittstående levegg, innenfor begrensningene som følger for tiltak unntatt fra 
byggesaksbehandling etter gjeldende byggesaksforskrift, kan oppføres på den 
enkelte eiendom, men skal da gis utforming som tradisjonell skigard. 
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§ 6 GRØNNSTRUKTUR  
 
            Områdene skal i størst mulig grad opprettholdes uendret, med unntak av turstier.  
 

I vegetasjonsskjermene langs løypene SK1 og SK2 er det ikke tillatt å etablere noen 
form for tiltak (også tiltak som ikke er søknadspliktige, eks. levegger, lave plattinger 
m.m.) utover forsiktig tyning av vegetasjon.  
 

6.1 Tursti  
    Traseer som er turstier kan opparbeides i inntil 4 meter bredde i tillegg til grøft,  
     skjæring og fylling med unntak av noen mindre turstier som er angitt i plankartet  
     hvor det kan opparbeides maks 3 meters bredde.  
 

              Turstier som ikke skal nyttes til løypetraseer på vintertid, kan opparbeides med en  
              bredde på inntil 2,0 meter.  
 
6.2  Skiløyper  

    Traseer for skiløyper og kombinerte skiløyper/turstier kan opparbeides med inntil 6  
  m bredde i tillegg til grøft. 

 
§  7    REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
7.1  
 

Helhetlig VA-plan, som også omfatter brannvannsdekning og overvannshåndtering 
skal utarbeides og godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til tiltak i området.  
 

7.2 
Etablering av skiløype SK1 og SK3 skal ferdigstilles før byggetillatelse gis på tomtene 
B1-B9. 
 

7.3 
Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse kreves det: 

 
a.) Teknisk plan for den enkelte tomt, ref. pkt. 3.1.  
b.) Dokumentasjon av tilkoblingsmulighet til offentlig drikkevannsforsyning og 

avløpsanlegg. 
c.) Energinett opparbeidet i henhold til gjeldende regler, og anliggende bygg skal være 

koblet til energinettet via jordkabel. 
 
7.4 
Turstiene i planområdet opparbeides suksessivt i forbindelse med annet arbeid som gjøres i 
området og skal være opparbeidet senest etter igangsettelsestillatelse av de 20 første 
enhetene i planområdet. 
 

 

leilighetsbygg/sammenkoblede enheter (eksempelvis videreføring av prosjektene 
«Norefjellseter» og «Utsikten» som allerede er etablert i området). Maksimum tillat 
prosent bebygd areal for disse områdene er 35% BYA og maksimum antall etasjer er 
3. Mønehøgde er justert utfra terreng og omgivelser. Dette gjelder følgende 
områder: 

Tabell: Mer konsentrert bebyggelse 
 
 
4.3 Område for aking 

Områdene opparbeides på en enkel måte med bålplass og bord/benker. Gapahuk 
eller tilsvarende skal også kunne settes opp på områder for aking/møteplass. 

 
4.4 Kombinerte område for bebyggelse og anleggsformål  

Området N6 kan brukes til deponi for lagring av masse. Det lagres grov stein i bunnen  
og sikres tilfredsstillende drening av vann. Området skal ryddes, påføres 
humusdekke, tilsås og tilbakeføres til opprinnelig arealformål så snart utbygging av 
infrastruktur og tomt er avsluttet. 

 
§ 5 SAMFERDSELTEKNIKK OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr.2) 
 
5.1 Kjøreveg 

 Reguleringsbredde for veger er 8 m og kan opparbeides med inntil 4 m bredde,   
 inkludert skulder.  
 

Reguleringsbredde for interne adkomstveger er 6 m og kan opparbeides med inntil 3 
m bredde, inkl. skulder. 

 
5.2 Adkomst til den enkelte tomt 

 Adkomst til den enkelte tomt er vist med pil på plankartet og er retningsgivende.  
 

5.3 Vann og avløpsforhold 
All eksisterende og ny bebyggelse skal kobles til offentlig avløpsanlegg iht. godkjent 
VA-plan.  
 
All ny bebyggelse skal kobles til offentlig drikkevannsforsyning. 
 
Eksisterende, private fellesanlegg for drikkevannsforsyning må registreres iht. 
drikkevannsforskriftens §17 og beskrives i VA-planen. Det tillates ikke tilkoblet flere 
bruksenheter til de eksisterende fellesanleggene. 

Område: Tomt: Maks 
BYA: 

Maks møne-
høgde: Maks antall: Merknad: 

B B1-9 35 % 7,5 m 9   
A 4, 12, 13 35 % 7,5 m 3   
G G7 30 % 7,5 m 6   
H "Innersvingen" 350 m2 9,0 m 8 Ferdig utbygd, 4 seksjonerte bygg. 
Ja Ja1 35 % 9,0 m 15   
Jb Jb1 35 % 9,0 m 6   
Ib Ib1 30 % 6,5 m 7   
M "Norefjellseter" 975 m2 9,0 m 14 Ferdig utbygd, 7 seksjonerte tomter. 
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Forstøtningsmur 0,2 - 1,6 m

Forstøtningsmur 0,9 - 1,4 m
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Ikke byggbar 
del av tomt(klausulert)

Trapp på terreng

Mulig fremtidig byggetrinn.
Ikke del av denne søknad  

Bygg A
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+781.714
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4.5 m

+778.461
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+779.446

1:10.0

1.8 m

3. 0 m

3. 0 m

Forstøtningsmur 0,5 - 1,8 m

+784.584

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3 1 : 500

AThomas Olsen THO

Situasjonsplan

U10.02

20200887Norefjell Eiendomsutvikling AS

Innhus AS

Norefjell Eiendomsutvikling AS 209/1

Snøspurvveien Krødsherad 21.12.20REV. DATO REVISJON SIGN.

A 27.01.21 Endret gangveier samt noen
forstøtningsmurer

N Tomt:

BEBYGD AREAL

Bygg B:

Bygg A:

Parkering:

Sykkel:

-BYATotalt: 1107 m²

-

(på terreng)8-p

I boder i p-kjeller

6783.0 m²

460.9 m²

502.4 m²

144.0 m²

0.0 m²

x 100
= %-BYA

GRAD AV UTNYTTING(%-BYA)

16.3
1107 m²

6783.0 m²

Parkeringskrav:
15 leiligheter x 1,5 ≈ 23

15 p-plasser i parkeringskjeller,
8 p-plasser på terreng
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© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3 1 : 200

AThomas Olsen THO

Terrengsnitt T1 og T2

U10.03

20200887Norefjell Eiendomsutvikling AS

Innhus AS

Norefjell Eiendomsutvikling AS 209/1

Snøspurvveien Krødsherad 21.12.20

T1

T2

REV. DATO REVISJON SIGN.

A 27.01.21 Endret gangveier samt noen
forstøtningsmurer
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Planlagt fremtidig 
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OK gulv 1. etasje

© Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i.

MÅLESTOKK:

PROSJEKT NR:

TEGN.NR:

TEGN, INNHOLD:

PROSJEKT:

ARKITEKT: DATO: TEGN: REV:

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS: KOMMUNE:

G.nr/B.nr:

MEDLEM: FORMAT:

A3 1 : 200

AThomas Olsen THO

Terrengsnitt T3

U10.04

20200887Norefjell Eiendomsutvikling AS

Innhus AS

Norefjell Eiendomsutvikling AS 209/1

Snøspurvveien Krødsherad 21.12.20REV. DATO REVISJON SIGN.

A 27.01.21 Endret gangveier samt noen
forstøtningsmurer



120 Versjon 0701 - 2021. Med forbehold om eventuelle endringer i forhold til leveranse eller andre feil. Bilder fra leilighetene er illustrasjonsbilder.

Morten Høegh
Eiendomsmegler MNEF
Sem & Johnsen Eiendomsmegling
Mobil: 900 90 191
E-post mh@sem-johnsen.no

 Kristian Ask
Eiendomsmegler MNEF
Sem & Johnsen Eiendomsmegling
Mobil: 92 44 11 35
E-post ask@sem-johnsen.no

 

Norefjell Eiendomsutvikling AS
Org nr 925 875 139
Gamle Norefjellveien 29
3536 Noresund

 Erlend Søraker
Daglig leder
Norefjell Eiendomsutvikling AS
Mobil: 928 06 389
E-post es@blinkhus-ringerike.no

K O N TA K T O P P LY S N I N G E R


