18 leiligheter tilrettelagt for eldre på Flisa
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OM PROSJEKTET
Solør Hus og Kongsvinger og Omegns
Boligbyggelag (KOBBL) har gleden
av å presentere leilighetsprosjektet
Frøya 1 Borettslag med 18 moderne
leiligheter med god standard. Her kan
du flytte inn i en lys og praktisk bolig,
universelt utformet og tilpasset for eldre,
midt i Flisa sentrum. Glem snømåking,
plenklipping og vedlikehold, og bo
hjemme så lenge som du selv ønsker!
Leilighetene blir fordelt over 4 etasjer
i blokk. Heisen tar deg opp til din
leilighet, og alle leiligheter får innvendig
adkomst. Leilighetene har romslig
balkong eller markterrasse, de fleste
med gode solforhold. Vannbåren
varme og balansert ventilasjon med
varmegjenvinning bidrar til godt
inneklima og lave fyringsutgifter. Brannsikkerheten er ivaretatt ved sentralt
brannalarmanlegg og ved at bygget er
sprinklet. Alle leilighetene leveres med
lukket carport og utvendig sportsbod.

Du får «alt» av servicetilbud i
umiddelbar nærhet. Dagligvarebutikker,
Stormarkedet og Kaffegata med
sine spesialbutikker og kafeer ligger
et steinkast unna. Rådhuskinoen og
bussterminalen ligger i gangavstand, og
Åsnes kommunes nye HDO ligger rett
over veien.
Selv om boligene ligger på en av de mest
sentrale tomtene på Flisa er området
stille og fredelig. Rett utenfor døren er
det gode muligheter for en spasertur i
grønne omgivelser.
Som eier i Frøya 1 Borettslag vil du i
tillegg til din egen bolig også ha tilgang
til flotte fellesarealer, både ute og inne.
Beboerne disponerer i fellesskap en stor
stue med kjøkken. I tillegg er det et stort
rom som beboerne selv kan bestemme
innredning og bruk av, f.eks. som trimrom
eller lignende.

Illustrasjon fellesareal. Store vindusflater gir mye lys.
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Illustrasjon fasade sør. I tilknytning til fellesstuen på bakkeplan vil beboerne ha tilgang til en stor,
sørvestvendt markterrasse.

Fellesarealene gir gode muligheter
for sosial omgang med dine naboer,
og kan også være praktiske når store
begivenheter skal feires. I tilknytning til
fellesstuen er det en stor sørvestvendt
markterrasse.

NØKKELOPPLYSNINGER
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•

Leilighetstyper fra 2-roms på 52m2
til 3-roms på 69m2.

•

Alle leiligheter får balkong eller
markterasse, samt lukket carport og
utvendig bod.

•

Innvendig heis fra bakkeplan
og innvendig adkomst til alle
leiligheter.

•

Lave driftskostnader.

•

Borettslaget har gunstige lånevilkår,
og du trenger lite egenkapital.

Velg selv om du vil nyte solen på din
egen balkong, eller om du vil nyte den
med dine naboer på fellesterrassen før
du trekker deg tilbake til ro og fred i
din egen leilighet.

•

God standard med f.eks. parkett,
fliser, sprinkling, balansert
ventilasjon og vannbåren varme,
og god kvalitet på materialer og
håndverksmessig utførelse.

•

Alle beboerne har i tillegg til
sin egen leilighet tilgang til
fellesstue og kjøkken, disponibelt
fellesrom samt felles sørvestvendt
markterrasse.

•

Alt ligger til rette for at du får
hyggelige naboer og et godt
bomiljø!

OM BORETTSLAG
Boligene vil bli organisert som et
borettslag, Frøya 1 Borettslag, tilknyttet
KOBBL. KOBBL har i mer enn 75 år jobbet
for å skaffe og å forvalte gode boliger,
og er i dag forretningsfører for over 100
boligselskaper i Kongsvingerregionen, på
Innlandet og på Romerike.
For å kunne kjøpe bolig i Frøya 1
Borettslag må du være medlem av
KOBBL, eller melde deg inn senest ved
signering av forenklet kjøpekontrakt.
Dersom flere ønsker å kjøpe samme bolig
vil boligen tildeles til den som har lengst
ansiennitet (har vært medlem lengst)
i KOBBL.
Borettslag er en boform der beboerne
organiserer og drifter boligene i
fellesskap. Borettslaget eier den faste
eiendommen boligene er oppført
på. Beboerne benevnes gjerne som
andelseiere og det er like mange andeler
som det er boenheter. Andelen gir rett til
å bo i en boenhet i borettslaget. Statens
Kartverk tinglyser eierskapet på andelen i
Grunnboken.

Borettslag tar normalt opp felles lån for å
finansiere deler av boligen, mens resten,
innskuddet, finansieres av den enkelte
beboer.
Andelseierne velger et styre, som
organiserer driften best mulig på vegne
av andelseierne. Det etableres vedtekter
og husordensregler som regulerer
forholdet mellom andelseierne og mellom
andelseierne og borettslaget. KOBBL blir
forretningsfører for borettslaget.
Det er mange fordeler ved å eie bolig
i et borettslag. Ved at mesteparten av
totalkostnaden finansieres gjennom
felleslån trenger den enkelte beboer ikke
å skaffe så mye egenkapital. I borettslag
vil det ofte være lave bokostnader, fordi
borettslaget oppnår bedre betingelser
ved f eks låneopptak, forsikringer og
andre innkjøp enn den enkelte beboer kan
oppnå på egen hånd.

Illustrasjon stue. Stuen har utgang til balkong eller markterrasse.
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Type
D
B2
A

3
2
3
3
2

3
2
3
3
2

3
2
3
3
2

Rom
3
2
3

65,2
51,9
69,3
65,7
51,9

65,2
51,9
69,3
65,7
51,9

65,2
51,9
69,3
65,7
51,9

61,5
48,2
65,5
61,9
48,2

61,5
48,2
65,5
61,9
48,2

61,5
48,2
65,5
61,9
48,2

Størrelse m2
BRA
P-rom
65,2
61,5
51,9
48,2
65,7
61,9

3 530 000
2 805 000
3 830 000
3 590 000
2 750 000

3 445 000
2 740 000
3 740 000
3 500 000
2 690 000

3 410 000
2 715 000
3 705 000
3 470 000
2 660 000

1)
3 475 000
2 770 000
3 535 000

Totalpris

1 059 000
841 500
1 149 000
1 077 000
825 000

1 033 500
822 000
1 122 000
1 050 000
807 000

1 023 000
814 500
1 111 500
1 041 000
798 000

Herav
innskudd
2)
1 042 500
831 000
1 060 500

Pris

2 471 000
1 963 500
2 681 000
2 513 000
1 925 000

2 411 500
1 918 000
2 618 000
2 450 000
1 883 000

2 387 000
1 900 500
2 593 500
2 429 000
1 862 000

Herav andel
fellesgjeld
3)
2 432 500
1 939 000
2 474 500

2 483
1 986
2 636
2 521
1 986

2 483
1 986
2 636
2 521
1 986

2 483
1 986
2 636
2 521
1 986

5 340
4 243
5 794
5 431
4 160

5 212
4 145
5 658
5 295
4 070

5 159
4 107
5 605
5 250
4 024

3 357
2 667
3 642
3 414
2 615

3 276
2 606
3 556
3 328
2 558

3 243
2 582
3 523
3 300
2 529

Stipulert felleskostnad per måned
DriftsAvdrag
Renter
kostnad
fellesgjeld
fellesgjeld
4)
5)
6)
2 483
5 257
3 304
1 986
4 191
2 634
2 521
5 348
3 361

1) Totalpris inkluderer lukket carport og utvendig bod.
2) Innskudd er den delen av totalprisen kjøper stiller som egenkapital. Innskudd utgjør 30% av totalprisen.
3) Andel fellesgjeld er den delen av totalprisen som finansieres ved at borettslaget tar opp et felles lån. Andel fellesgjeld utgjør 70% av totalprisen.
4) Eksakt driftskostnad avhenger av hvilke tjenester borettslaget velger og prisnivå. Hva som inngår i driftskostnad fremgår i avsnittet "Fellesgjeld og felleskostnader".
5) Stipulert månedlig avdrag på felleslån første driftsår. Felleslånet er et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid. Det er mulighet for IN-lån.
6) Stipulert månedlig rente på felleslån første driftsår, basert på nominell rente 1,65%. Renter er fradragsberettiget.
NB: Felleslån har flytende rente. Rentesats er oppgitt på det tidspunktet prospektet ble utarbeidet.
Selger forbeholder seg retten til å endre pris på evt. usolgte leiligheter.

Etg
1
1
1

Leil. nr
101
102
103

Leilighet

11 180
8 897
12 072
11 366
8 762

10 971
8 737
11 850
11 144
8 614

10 884
8 676
11 764
11 071
8 540

11 045
8 811
11 231

Total
kostnad

PRISLISTE

SITUASJONSPLAN
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PLANTEGNINGER
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LEILIGHETSTYPE 1/A


















1. - 4.etg
BRA 65,2m2
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LEILIGHETSTYPE 2/B1
















2. - 4.etg
BRA 51,9m2
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LEILIGHETSTYPE 3/B2
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LEILIGHETSTYPE 4/C
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BRA 69,3m2
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LEILIGHETSTYPE 5/D
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Illustrasjon terrasse. Nyt solen på din romslige balkong eller markterrasse.

LEVERANSEBESKRIVELSE
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og
tegninger/illustrasjoner. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er bestemmende.

GENERELT
Felles semi-nedgravd kildesorteringsanlegg. Utvendig callinganlegg. I første etasje blir det
felles inngang med postkassestativ og innvendig trapperom med heis. Inngang til fellesrom
med utvendig terrasse, samt felles disponibelt rom.
Alle leiligheter har tilhørende lukket carport og utvendig bod.
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BYGGEMÅTE
Konstruksjon:
• Boligbygget vil bli utført iht.
forskrift TEK17.
• Bærekonstruksjon i betong og stål.
• Dekker/etasjeskiller av betong.
• Takkonstruksjon leveres som kompakttak
med godkjent duk eller papptekking.
Yttervegger:
• Yttervegger leveres med isolert
bindingsverk (198+48mm), utvendig
stående trekledning i kombinasjon med
platefelt. Innvendig malt platekledning av
gips eller tilsvarende.
Vinduer:
• Vinduer i treverk med 3 lags isolerglass.
Innvendig hvit utførelse, utvendig
aluminiumbelagt.
Ytterdører:
• Hovedytterdør leveres i aluminium med
sikkerhetsglass og automatisk døråpner.
• Heve- og skyvedører med tilhørende
glassfelt leveres med sikkerhetsglass.
Innvendig hvit utførelse og utvendig
aluminiumbelagt.
• Dør til felles disponibelt rom leveres i stål.
Innervegger:
• Delevegger mellom leiligheter og mot
korridor i betong.
• Delevegger i leilighetene leveres i
bindingsverk med malt platekledning
av gips el. tilsvarende i tørre rom. Bad
leveres med flislagte vegger og gulv.
Innerdører:
• Dør til leilighet leveres i hvit, glatt
utførelse med dørkikkert.
• I leiligheter og fellesrom leveres standard
lett dører i hvit glatt utførelse.
• Dør og glassfelt i korridor mot trapperom
leveres i aluminium med sikkerhetsglass
og automatisk døråpner. (Gjelder kun
1.etg.)
• Dører til tekniske rom leveres som
kompaktdører med nødvendig
brannbegrensning.
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Gulv:
• Parkett i leiligheter og felles rom (felles
stue) på tørre rom.
• Våtrom/bad leveres med fliser.
• Korridorer og tilhørende rom leveres med
vinylbelegg.
• Felles disponibelt rom og teknisk rom
leveres malt.
Himling:
• Himlinger leveres malt.
• I leiligheter vil deler av himlingen bli
nedhengt med overflate av malte
gipsplater.
Listverk:
• Vinduer, ytterdører og himlinger leveres
listefrie.
• Gulv og innerdører leveres med listverk
fortrinnsvis i hvit, glatt utførelse.
Innredninger:
• Kjøkkeninnredning leveres som vist
på plantegning med glatte fronter og
laminert benkeplate, uten hvitevarer.
Hvitevarer kan leveres som tilvalg.
• Baderomsinnredning leveres med hvite,
glatte fonter og speil-overskap med lys.
• Garderobeskap leveres som inntegnet på
plantegning i standard hvit utførelse og
glatte fronter. Standard høyde 210.
Ventilasjon:
• For hver leilighet samt fellesrom leveres
eget balansert ventilasjonsanlegg med
roterende varmegjenvinner.
Oppvarming:
• Leilighetene samt felles oppholdsrom
leveres med vannbåren gulvvarme. Hvert
rom får egen romtermostat. (Unntatt
innvendig bod).
• Radiatorer for oppvarming i korridorer og
trappeoppganger.
• Varmeanlegget tilkobles
fjernvarmeanlegg med fjernvarmeveksler
montert i teknisk rom og med fordeling til
hver leilighet.

Brannvarsling/slukking:
• Boligbygget leveres med sentralt
brannalarmanlegg iht krav.
• Det leveres sprinkleranlegg i leilighetene,
bygd etter gjeldende regler.

Kommunal tilknytning:
• Eiendommen har adkomst via
kommunal veg.
• Boligblokka blir tilknytning kommunalt
vann, avløp og overvannssystem.

Elektroarbeider:
• Elektroinstallasjon etter NEK400.
• Hver leilighet får eget sikringsskap med
automatsikringer og nødvendige kurser
og stikkontakter etter gjeldende krav.
• Strøm undermåler for hver leilighet.
• Led-belysning med standard
belysningsutstyr i hver leilighet og i
fellesarealer.
• Calling-anlegg med utvendig ringeknapp
og døråpner for hver leilighet.

Reguleringsforhold:
• Eiendommen ligger innenfor kommunalt
reguleringsområde Nedre Kjølen og er
regulert til boligformål.

Rørleggerarbeider:
• Varmt forbruksvann leveres med
varmtvannsirkulasjon tilknyttet
fjernvarmeanlegg.
• Rør i rør installasjon på alle skjulte
vannledninger.
• Cu rør på alle synlige vannledninger.
• Fordelingsskap for vann med
hovedstoppekran i hver leilighet.
• Det leveres MA-rør på alle avløpsopplegg.
• Vannstoppeventil er medtatt der det er
påkrevd og iht TEK17.
• Vann og avløp til oppvaskmaskin.
• Kjøkkenbatterier er medtatt med
stoppekran for oppvaskmaskin.
Tomt:
• Eiet tomt.
• Arealet er oppgitt som ca. areal.
• Tomten blir opparbeidet med asfalterte
kjøreområder i kombinasjon med heller
mot inngangsparti samt ute-terrasser på
bakkeplan.
• Øvrig tomteareal blir opparbeidet med
plen.

Tilleggsarbeider/Tilvalg:
• Mot vederlag har kjøper rett til å få utført
endrings- og tilvalgsarbeider. Rettigheten
begrenses oppad til 15% av avtalt
vederlag/salgspris.
• Da prosjekt og prisene er basert på at
utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt
og i stor grad ved serieproduksjon, må
kjøper velge fra en tilvalgsmeny som
utarbeides fra selger/entreprenør. Dette
er en fravikelse av normalordning.
• Bustadoppføringslova §9, 2 avsnitt
inneholder bestemmelser om at ønsker
om endringer og tilvalg kan avvises når
disse vil føre til ulemper for entreprenør
og selger, som ikke står i forhold til
forbrukernes interesse. Dersom det likevel
er mulig å få utført de ønskede endringer,
vil det påløpe ekstra kostnader.
• Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/leveranser, som ikke går gjennom
utbygger omfattes ikke av garantien
utbygger er pliktig til å stille. Slik betaling
vil være å anse som usikret. Dersom det
er spørsmål til dette bes interessenten
kontakte selger for mer informasjon.

Parkering:
• Det leveres lukket carport og utebod til
hver leilighet.
• Carporter leveres med leddport og
automatisk portåpner.
• Det leveres taklampe og dobbel
stikkontakt i både carport og utebod.
• I tillegg vil det være 4 gjesteparkeringer
hvorav en HC-plass.
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SALGSOPPLYSNINGER
UTBYGGER
Frøya Bolig AS (under stiftelse)
er eid 50% av Solør Hus Utvikling AS og
50% av KOBBL Utvikling AS.
EIENDOMMEN OG GRUNNAREAL
Gnr. 96, bnr. 100 i Åsnes kommune.
Adressen er Frøyas gate 6, 2270 Flisa.
Eiendommen eies i dag av Solør Hus AS men
vil bli overført til Frøya Bolig AS i god tid før
salg til borettslaget.
Tomteareal er ca. 2.040 m2.
ORGANISERING AV EIENDOMMEN
Leilighetene vil bli organisert som et
borettslag tilknyttet KOBBL.
Eiendommen og bebyggelsen skal eies
av Frøya 1 Borettslag. Utomhusarealene
skal være fellesarealer for borettslagets
andelseiere.
BETALINGSBETINGELSER
Før overtakelse betaler kjøper et innskudd
(egenkapital) samt omkostninger.
Dette vil bli spesifisert i kjøpekontrakten.
Kontrakt og oppgjør vil bli foretatt av
Boligbyggelagene i Norge Oppgjør AS.
NB: Det kreves fremlagt skriftlig
finansieringsbevis på salgsmøtet.
OMKOSTNINGER
Totalprisene på boligene består av
borettsinnskudd (30%) og andel av
borettslagets fellesgjeld (70%). Både
totalpris og fordeling er angitt i prisliste.
I tillegg kommer omkostninger som er
spesifisert nedenfor. Innskuddet med tillegg
av omkostninger utgjør det som kjøper må
finansiere på egen hånd.
Borettsinnskuddet pantesikres med 2.
prioritets pant i borettslagets eiendom.
Fellesgjelden er finansiert av borettslaget
hvor renter og avdrag (kapitalkostnader)
for den andel av gjelden som er knyttet til
den enkelte leilighet/andel dekkes gjennom
felleskostnader.
Omkostninger
Gebyr til Kartverket for
registrering av andel		
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kr. 480,-

Gebyr til Kartverket for tinglysing av pant
pr. pantedokument 		
					
kr. 480,Gebyr til Kartverket for
grunnbokutskrift		
					

kr. 207,-

Andelskapital i borettslaget
					

kr. 10.000,-

Totale kjøpsomkostninger (forutsatt
ett pantedokument)			
					
kr. 11.167,Det tas forbehold om evt. endringer av
offentlige satser/gebyrer.
OBLIGATORISK MEDLEMSKAP I
KOBBL OG REGLER FOR TILDELING
Kjøper må senest med signering av forenklet
kjøpekontrakt tegne medlemskap i KOBBL.
Ved innmelding i KOBBL betales et
engangsbeløp på kr 500,- i andelskapital.
Årskontingenten er kr 300,-. Etter
innflytting er årskontingenten inkludert i
felleskostnadene.
Dersom flere ønsker samme leilighet skjer
tildeling etter ansiennitet. Dersom flere
har ansiennitet fra samme dato foretas
loddtrekning.
BUSTADSOPPFØRINGSLOVA
Kjøpet følger Bustadsoppføringslova av 13.
juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor
selger er profesjonell og kjøper er forbruker.
Selger stiller garantier iht. loven, dvs. 3%
av kjøpesummen frem til overtagelse som
økes til 5% av kjøpesummen i 5 år etter
overtagelse.
OFFENTLIGE TILLATELSER
Byggetillatelse planlegges innsendt i starten
av april 2020 og estimert oppstart er medio
mai 2020 (forutsatt tilstrekkelig salg, se
avsnittet ”Forbehold om gjennomføring”).
Det prosjekteres og bygges iht. Teknisk
byggeforskrift 2017 (TEK17).
Selger har ansvar for at det foreligger
brukstillatelse ved overtagelse.

LIGNINGSVERDI
Da boligen selges som nybygg er ikke
ligningsverdi fastsatt. Dette gjøres
av skatteetaten etter at boligene er
ferdigstilt og ligger normalt på ca 30 % av
markedsverdi. For mer informasjon eller
beregning av ligningsverdi oppfordres
interessenter til å kontakte Skatteetaten eller
gå inn på www.skatteetaten.no.
AREALOPPLYSNINGER
I prislisten fremkommer kolonne for
henholdsvis BRA og P-Rom. BRA
(bruksareal) er målt innenfor boligens
omsluttende vegger inklusiv bod og sjakter.
P-ROM (netto areal primære rom) angir
nettoareal av alle primære rom i boligen
innvendig, inkl. innvendige vegger. For
samtlige boliger omfattes P-rom av følgende
rom; entre, kjøkken, stue, bad/wc og
soverom. Innebod inngår ikke i P-rom. Alle
arealer er beregnet etter Norsk Standard
NS 3940 Areal- og volumberegninger
av bygninger. I tillegg kommer balkong/
terrasse, fellesareal, carport og utvendig bod.
Mindre arealavvik kan forekomme, og gir ikke
grunnlag for prisavslag eller erstatning.
VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER
Kjøper plikter å rette seg etter de til
enhver tid gjeldende vedtekter og
husordensregler for borettslaget. Likeledes
plikter kjøper å betale sin forholdsmessige
andel av felleskostnader for boligen fra
overtagelsestidspunktet.
FELLESGJELD OG FELLESKOSTNADER
Fellesgjelden utgjør 70 % av boligens
totalpris og skal finansieres gjennom lån.
Det vil legges til rette for induviduell
nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Det
betyr at de som ønsker det kan nedbetale sin
andel av fellesgjelden raskere, og dermed få
lavere månedlige kostnader.
Felleslånet nedbetales over 30 år
(nedbetalingstid og avdragsfrihet kan
eventuelt reforhandles av borettslaget).
Lånet er et annuitetslån og løper med
flytende rente. Borettslaget kan vedta å
binde renten.
Renter og avdrag på lånet betales av
borettslaget via inntekter fra andelenes
månedlige innbetalinger av felleskostnader.

Driftskostnader fordeles etter leilighetenes
areal. De månedlige driftskostnadene skal
bla. dekke renovasjon, fast del av vann-og
avløpsgebyr, kabel-tv, internett, forsikring
av bygget, renhold av fellesarealer, lys og
oppvarming i fellesarealer, snømåking/
strøing, plenklipping, service på tekniske
fellesinnstallasjoner, forretningsførsel og
revisjon, løpende drift og vedlikehold, HMS
og avsetning til fremtidig vedlikehold.
Styret i borettslaget har ansvar for å sikre
at borettslaget til enhver tid har riktige
og kostnadseffektive ytelser. Dersom
borettslaget velger et høyere eller lavere
tjenestenivå vil felleskostnadene bli lavere
eller høyere. Stipulerte felleskostnader
pr. måned pr leilighet er vist i prislisten.
Eiendomsskatt kommer i tillegg, og inngår
ikke i estimerte felleskostnader.
Forbruksgebyr for vann- og avløp, samt
fjermvarme-, betales av den enkelte
andelseier etter målt forbruk. Dette
betales akonto som del av de månedlige
felleskostnadene. Avregning gjøres av
forretningsfører. Strøm i egen leilighet
betales direkte av den enkelte andelseier.
TILVALG OG ENDRINGER
Det vil bli utarbeidet er tilvalgsmeny med
et begrenset antall tilvalg som kjøper
kan bestille. Tilvalg må følge selgers
fremdriftsplan.
FORBEHOLD OM GJENNOMFØRING
Selger tar følgende forbehold om
gjennomføring av prosjektet:
•
•

At det minimum er forhåndssolgt 11
leiligheter
At det gis igangsettingstillatelse fra
kommunen i samsvar med prosjekt som
er vist i prospekt

Dersom selger gjør noen av forbeholdene
gjeldende, gjelder følgende:
•

•

Inngåtte kjøpekontrakter bortfaller med
den virkning at ingen av partene kan
gjøre krav gjeldende mot den annen part
på grunnlag av kontraktens bestemmelser
Beløp som kjøper har innbetalt skal uten
ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper
inkl. opptjente renter

Kjøper kan kansellere kontrakten dersom
byggestart ikke er vedtatt innen 31.12.2021.
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SALGSOPPLYSNINGER FORTS.
ANDRE FORBEHOLD
Under detaljprosjekteringen kan det oppstå
behov for mindre endringer og justeringer og
mindre arealavvik kan oppstå. Det kan også
oppstå endringer som følge av påbud fra
offentlige myndigheter.
Alle 3D-illustrasjoner er kun av illustrativ
karakter og endringer/justeringer vil
forekomme.
FREMDRIFT OG STIPULERT OVERTAGELSE
Selger tar sikte på byggestart sommeren
2021 forutsatt at tilstrekkelig antall leiligheter
blir solgt, og at nødvendige offentlige
tillatelser er gitt.
Byggetid er antatt å være ca 15 måneder,
men dette er ikke bindende.
Selger forbeholder seg retten til å kunne
overlevere tidligere dersom fremdriften
tillater det og dette synes hensiktsmessig.

egenkapital. Selger står fritt til å forkaste
eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med
komplett salgsinformasjon før avtale om
kjøp inngås. Leiligheten selges med fastpris.
Selger forbeholder seg retten til å endre
priser og betalingsbetingelser uten forvarsel
for alle usolgte leiligheter gjennom hele
salgsprosessen. Det tas forbehold om feil i
prislisten.
Kjøper må innbetale forskudd på 10% av
totalpris. Forskudd vil bli innkrevd når krav til
forhåndssalg er oppnådd.
Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers
forenklede kjøpekontrakt som vil bli benyttet
ved alle salg. Kjøper forutsettes å gjennomgå
kjøpekontrakten før tilbud inngis.
Selger tar forbehold om å foreta justering i
kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Kjøper vil bli varslet om endelig
overtagelsedato ca. 3 måneder før
ferdigstillelse.

Videre har selger anledning til å avvise bud
fra interessenter som måtte motsette seg,
anvende eller kreve endringer i standard
kjøpekontrakt.

Selger skal innkalle til ettårsbefaring ca. ett
år etter overtakelsestidspunktet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere.

ENERGIMERKING
Selger vil fremlegge energiattest før
ferdigstillelse jf. forskrift om energimerking
av bygninger og energivurdering av tekniske
anlegg (energimerkeforskriften § 7).

AVBESTILLING
Kjøper har iht. Bustadsoppføringslova
rett til å avbestille hele leveransen.
Avbestilling medfører at kjøper skal betale et
avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen/
totalprisen.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE
Ved overtakelse skal det foreligge
midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig
for å innhente ferdigattest, men kjøper er
gjort oppmerksom på at denne normalt
ikke foreligger før etter overtakelse og ved
endelig ferdigstillelse av prosjektet.
FORBRUKERINFORMASJON VED
INNGIVELSE AV AVTALE OM KJØP
Dersom du ønsker å kjøpe leilighet må avtale
om kjøp leveres til selger sammen med kopi
av gyldig legitimasjon. Alle kjøpsbekreftelser
skal være skriftlige og signert.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig
som mulig med hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel
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GARANTIER ETTER
BUSTADOPPFØRINGSLOVA
Selger skal før forskudd innkreves, og
senest ved byggestart, stille garanti etter
Bustadoppføringslova § 12. Garantien skal
gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og
frem til fem år etter overtagelse. Garantien
skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen frem
til overtagelse, og 5 % etter overtagelse.
Selger har rett til å disponere over alle
forskuddsinnbetalinger av kjøpesummen fra
kjøper ettersom selger stiller garanti etter
Bustadoppføringslova § 47. Når slik garanti
blir stilt har ikke kjøper krav på renter av det
innbetalte forskuddet.

Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del
av kjøpesummen før selger har stilt garanti
ifølge Bustadoppføringslova § 12.
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold:
Kjøper aksepterer uten krav på prisjusteringer
at utbygger har rett til å foreta mindre
endringer. Eksempler på slike endringer kan
være innkassing av teknisk anlegg, plass for
tekniske føringer/tekniske anlegg osv. Det
samme gjelder boligens bruksareal, det vil si
at det kan bli mindre endring av boligens areal
eller liknende.
Enkelte illustrasjoner kan vise forhold
som ikke er i samsvar med leveranse, som
møblering, fargevalg, dør- og vindusform,
bygningsmessige detaljer som for eksempel:
fasadetaljer, fellesarealer, materialvalg,
blomsterkasser og beplantning. Prospekt,
tegninger, bilder, 3D visualisering og
perspektiv som er benyttet i markedsføring,
er kun av illustrativ karakter og definerer ikke
den nøyaktige størrelse eller det endelige
resultat. Det er kun ment som rettledende
illustrasjoner og er ikke målbare.
Det kan forekomme avvik mellom
leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike
tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som
gjelder. Dersom det er avvik mellom prospekt/
internettside og leveransebeskrivelse, er
det den endelige leveransebeskrivelsen
i kontrakten som gjelder. Omfanget av
leveransen er begrenset til denne.
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er
gitt med forbehold om rett til endringer som
er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt
at det ikke reduserer den generelle standard
vesentlig.

LOV OM HVITVASKING
Megler/advokat som bistår segleren har
plikt til å melde fra til Økokrim om evt.
mistenkelige transaksjoner samt å innhente
kopi av rett ID til kjøpere. Kjøper forplikter
seg til å fremskaffe finansieringsbekreftelse
frem til kjøpekontrakt blir underskrevet.
VIDERESALG AV KONTRAKT
Før boligen er overtatt kan kjøper bare
overdra sine rettigheter og plikter etter
kjøpekontrakten dersom dette skriftlig
er akseptert av selger. Dersom selger
aksepterer overdragelse må kjøper betale et
behandlingsgebyr til selger stort kr 25.000,samt eventuelle omkostninger og offentlige
gebyrer. Kjøper er uansett forpliktet overfor
selger i henhold til kjøpekontrakt inntil
fullt oppgjør har funnet sted og boligen er
overtatt.
Ved overdragelse må det avklares
forkjøpsrett for medlemmene i Kongsvinger
og Omegns Boligbyggelag. Dette gjelder
selv om borettslaget ikke er stiftet på
overdragelsestidspunktet. Reglene i
borettslagslovens kapittel 4 V legges til
grunn.
KONTRAKT OG KONTRAKTSDOKUMENTER
Ved salg/tildeling vil det bli inngått en
forenklet kjøpekontrakt som skal erstattes
med en komplett kjøpekontrakt innen en
måned. Følgende dokumenter vil være en del
av kjøpekontrakten
•
•
•

•
Situasjonsplanen i prospektet er en
illustrasjonsskisse og kan ikke anses som
et kart.
Utenomhusarealene blir ferdigstilt så fort
årstid og fremdrift tillater.

•
•
•

Forenklet kjøpekontrakt (kjøpetilbud).
Kjøpekontrakt.
Denne salgsoppgaven med
leveransebeskrivelse, salgsopplysninger,
tegninger og prisliste.
Reguleringsplan og -bestemmelser
med kart.
Forslag til driftsbudsjett for borettslaget.
Utkast til vedtekter og husordensregler
for borettslaget.
Utskrift av grunnbok for gnr 96 bnr 100 i
Åsnes Kommune.

Selger kan tinglyse bestemmelser som
vedrører borettslaget, naboforhold eller
forhold pålagt av myndighetene. Selger
forbeholder seg retten til å organisere og
forestå fordeling av boder og carporter på
den måten han anser mest hensiktsmessig.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av
selger.
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SNITT- OG FASADETEGNINGER
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Illustrasjon fasade sør. Tidsriktig fasade i tre.
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