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kostn. 

HUS A        

A32 3 3 72 68 14 3720000 2520 

A33 3 3 72 68 14 3720000 2520 

 
Alle boligene selges til faste priser, uten budrunde. 
Garasjeplass er ikke inkludert i kjøpesum, men kan kjøpes for kr. 190.000,- pr. plass 
 
Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 35,- pr kvm. BRA pr måned første driftsår, hvor man har lagt til grunn at 
kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er 
inkludert. Inkludert i fellesutgiftene er også oppvarming/vannbåren varme og kabel-tv. Endelig budsjett fastsettes på 
sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. 
 
Offentlige omkostninger:  
- Dokumentavgift kr. 2,5 % av andel tomteverdi  (p.t Kr. 2320,- pr. kvm )  
- Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-  
- Tinglysning av panterettsdokument inkl. attest kr. 697,-  
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Pt. er 
tomteverdien antatt å være kr. 18.000.000,-, dvs kr. 2.320,- pr. kvm. 
 
Oppstartskapital til sameiet:  
- A-konto innbetaling til sameie kr. 2 x mnd. Felleskostnader. Dette kreves inn av forretningsfører. 
 
Betalingsplan: 
10 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved utstedt garanti jf bustadoppføringslova § 12.  
20% av kjøpesummen dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri egenkapital, dvs at det ikke kan 
være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan sidponere beløpet. Renter på klientkonto tilfaller 
kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger ½ R. Restkjøpesummen + 
omkostninger betales ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte elller mot 
garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova § 47. 
 
Forbehold/diverse:  
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.  
Det tas forbehold om endring i omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer 
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet og medfølgende informasjon.  
Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ 
karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller den korrekte beliggenhet. Det er kun ment som en veiledende 
illustrasjon og er ikke målbare.  
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den 
generelle verdien eller leveransen forringes.  
Leilighetene selges til fast pris etter siste daterte prisliste, og kjøpesummen er ikke gjenstand for indeksregulering. 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten forvarsel på leiligheter som ikke er solgt.  
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes 
sameiet. 


