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Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Lekeplasser

Feltet opparbeides med to
flotte lekeplasser. Her skal det
være spennende og trygt for
barn å vokse opp.

Friluftspark

En stor friluftspark på
vestsiden av feltet skal bli
Ramfjordens svar på
Charlottenlund.
Her blir det pumptrack
sykkelbane, gapahuk med
bålplass, hinderløype,
treningsapparater, mv.

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

For de minste

Midt i feltet blir det en
lekeplass for de minste.

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Mari A. Aston Bergset
Landskapsarkitekt MNLA

”På Fagertoppen er gode møteplasser og
flotte lekeområder prioritert med gapahuk,
bålplass, hinderløyper, sykkelbane, fantasifull
nærlekeplass og skilek/akebakke for
vinteraktivitet.
Det gjør det lett å få med ungene ut, skaper liv
i området og bygger godt naboskap fra starten
av.”

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Bare noen steinkast fra Fagertoppen finner du Ramfjord skole (klasse 1-10) og Fagertun barnehage

Fagertun Barnehage har 5 baser

der barna er delt inn i aldershomogene
grupper. Kort vei ut i naturen med bl.a.
fast bålplass i fjæra.
Barnehagen har fokus på sunn mat og
lager all mat fra bunnen av. Dette er en
fullkostbarnehage hvor alle måltid
serveres i barnehagen.

Barnehagen er tegnet av
arkitekt Steinsvik og stod ferdig i 2010

Ramfjord skole

har ca. 170 elever fordelt fra trinn 1-10. Skolen har egen SFO med åpningstid fra 07:15 til 16:45.
Skolen har eget basseng og gymsal. Like ved skolen er det en flott kunstgressbane.

Ramfjord U.I.L.

Noen steinkast unna ligger en flott
kunstgressbane.
Her kan barna gå selv på trening.

Toppturmekka

Området byr på en rekke
toppturklassikere.
Fra døra kan du spenne på
toppturskiene å gå rett opp på
Fagerfjellet.
Toppturmuligheter i området:
• Fagerfjellet - 871
• Hamperokken - 1404
• Tromsdalstinden - 1238
• Rundfjellet - 785
• Gabrielfjellet - 1213
• Stormheimfjellet - 1222
• Gorzelvtinden - 1072

FAGERFJELLET

Middagsaksla, ”fortopp” til Hamperokken

Med naturen som nærmeste nabo

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

�itt fokus i designet av boligene var

å skape gode og effektive planløsninger, som fungerer
bra for familier. De
²
store
vinduer og den ekstra romhøy²
²
den, som varierer mellom
2,5 meter
og 2,9 meter, bidrar til at rommene
føles store og luftige.
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I tillegg² vil jeg trekke frem de generøse balkonger og terrasser, som kan
brukes til både felles spising på som²
merstid og til barnelek. De store bal²
konger og terrasser inviterer
beboeren ut og bidrar dermed til å bringe
den flotte naturen nærmere.
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Det har også vært viktig å designe
boliger, som er relativt vedlikeholdsfri, slik det ikke må brukes mye tid på
å male eller beise fasader, men man
i stedet kan bruke tid på familien og
den flotte naturen rett utenfor døren.
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Husene er i høy grad designet for
barnefamilier, med de behov dette

fører med seg. Blant annet er det
som hovedregel flere bad per boenhet og størrelsen på badene er generøse, helt opp til 8 kvadratmeter.
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Det er også rikelig med boder og
oppbevaringsplass, mye mer enn forskriftene krever. Dette er kvaliteter,
som er viktige for barnefamilier.
De mindre boligene på bakkeplan vil
være godt egnet for bl.a. besteforeldrene, slik man kan oppnå en type
generasjonsbolig, med barnebarna i
de øverste boenheter og besteforeldrene nede.

Hovedrommene i boligene er vendt
mot sørvest, hvilket er retningen
mot den flotte utsikten mot sjøen og
fjorden og samtidig den vinkel, som
ettermiddagssolen kommer fra. Dette er en perfekt kombinasjon. Man
kan nyte kveldsmåltidet sitt på utsiktsterrassen med beste solforhold.
- Niels Qvortrup -

Fagertoppens sørvestlige
orientering gir en flott solgang fra tidlig til sent.
Skyggediagrammet viser
solgangen 20. april
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Presentasjon av du 6 ulike hustypene

Hustype 1A, 1C og 1E
Soverom:
BRA
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Sportsbod:

2
68.2 kvm
65 kvm
10.7 kvm
Carport
8,5

Hustype 1B og 1D
Soverom:
BRA
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Sportsbod:

2
68.2 kvm
65 kvm
10.7 kvm
Carport
8,5

Hustype 2A
Soverom:
BRA
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Sportsbod:

2
68.2 kvm
65 kvm
10.7 kvm
På tomt
8,5

Plan 2

Plan 3

Hustype 3A, 3C og 3E
Antall soverom:
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Bod:

4
120.6 kvm
117.3 kvm
58.5 kvm
Carport
9,7

Plan 2

Plan 3

Hustype 3B, 3D og 3F
Antall soverom:
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Bod:

4
120.6 kvm
117.3 kvm
58.5 kvm
Carport
9,7

Plan 1

Plan 2

Hustype 4A, 4C og 4E
Antall soverom:
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Bod:

4
120.8 kvm
117.1 kvm
27.5 kvm
Carport
9,7

Plan 1

Plan 2

Hustype 4B, 4D og 4F
Antall soverom:
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Bod:

4
120.8 kvm
117.1 kvm
27.5 kvm
Carport
9,7

Hustype 5A og 5B
Soverom:
BRA
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Sportsbod:

3
91.9 kvm
88.7 kvm
14.5 kvm
Carport
8,5

Plan 2

Plan 3

Hustype 6A og 6B
Antall soverom:
BRA:
P-rom:
Terrasse:
Parkering:
Bod:

4
162.3 kvm
154.7 kvm
78.7 kvm
Carport
9,7

EIENDOMSOPPLYSNINGER
FAGERTOPPTEN
Feltet Fagertoppen har en særdeles fin plassering på et høydedrag på
Fagernes i Ramfjorden. Med sørvestvendt orientering nyter feltet flotte
solforhold fra morgen til kveld.
Prosjektet består av totalt 40 boliger som skal bygges over 2 byggetrinn.
Det er totalt 6 boligtyper som spenner fra 68 kvm til 162 kvm. med og
uten carport.
Det opparbeides flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.
Flotte friluftsområder i umiddelbar nærhet. Her kan du spenne på deg
toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet.

Beliggenhet

Organisering

Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk.
Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10
klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots.

Feltet er planlagt seksjonert i ett sameie hvor hver bolig utgjør en eierseksjon
med eierseksjonsbrøk iht. boligens BRA. Interne veger, lekeplasser, grøntområder og øvrige fellesareal vil inngå i sameiet.

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter.

Boligtyper:
Prosjektet består av totalt 6 hustyper:
Hustype 1:
3-roms leilighet på ett plan med carport. BRA: 68 kvm.
Hustype 2:
3-roms leilighet på ett plan uten carport. BRA: 68 kvm.
Hustype 3:
5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 121 kvm.
Hustype 4:
5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 121 kvm.
Hustype 5:
4-roms leilighet på ett plan med carport. BRA: 92 kvm.
Hustype 6:
5-roms bolig over to plan med carport. BRA: 162 kvm.

Oppvarming
Ansvarlig megler
Jørn T. Nerdal,

tlf: 928 06 489

E-post: jorn@sne.no

Robin C. Lund,

tlf: 974 35 860

E-post: robin@sne.no

SNE eiendomsmegling AS		

Org.nr.: 921 542 194

Boligene leveres med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.
Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/
teknisk rom og sportsbod.

Parkering

Eiendom
Fagertoppen - Adresse ikke fastsatt ennå

Parkering på tomt og i carport. Hustype 1, 3, 4, 5 og 6 har carport. Hustype 2
har parkering på tomt like utenfor leilighet.

Gnr.: 30, Bnr.: 263 i Tromsø kommune (kan endres ved eventuell fradeling)

Parkeringsarealene er asfalterte.
Alle boligene leveres med Type2 lader til el-bil.

Oppdragsnummer
52-20-9001

Boder
Hver bolig har egen intern bod/teknisk rom og vil i tillegg få egen sportsbod. Se
tegning for nærmere beskrivelse av bodene til de ulike boligtypene.

Utbygger:
Ramfjord Boligutvikling AS
Org.nr.: 822 294 812

Byggeår:
Planlagt ferdigstillelse 2021/2022

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Møblering/utstyr

Boligtyper:

Tomannsbolig/flermannsboliger/leilighet

Boligene leveres med integrerte hvitevarer på kjøkken.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Utvendig pipe med gjennomføring til bolig.

Eierform:

Selveierbolig/eierseksjon

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.

Generell boligtype, eierform og organisering av sameie:

Sameiet har ansvar for arealene innenfor eiendomsgrensen og reguleringsplan
1848 inkludert felles adkomstveg, postkassestativ, VAO stikkledninger, kabler,
avfallsanlegg, grøntområder og nærlekeplass f_BLK1 og f_BLK2.
Byggetrinn 2 skal ved ferdigstillelse innlemmes i sameiet, slik at hele boligfeltet
driftes under ett sameie.
Utbygger tar forbehold om at man heller kan opprette eierseksjonssameie for
hver tomannsbolig/flermannsbolig, dersom det finnes hensiktsmessig.

Forretningsførsel
Det er inngått avtale med Agio Forvaltning AS om forretningsførsel med 1 års
bindingstid.

Vedtekter
Forslag til vedtekter er utarbeides i samarbeid mellom utbygger og forretningsfører/advokat. Vedtektene legges frem for seksjonseiere på konstituerende
årsmøte. Ved endring av sameiestrukturen forbeholder utbygger seg retten til å
endre vedtektene i tråd med ny struktur.
Kjøper aksepterer vedtekter slik de foreligger og utbyggers forbehold om
endringer. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Fellesutgifter
For dekning av sameiets drift- /vedlikeholdskostnader betaler kjøper månedlige
felleskostnader. Felleskostnadene inkluderer også felles forsikring.
Felleskostnadene er stipulerte basert på erfaringstall fra forretningsfører. Noen
kostnader er fordelt flatt, andre etter eierbrøk. Eierbrøk er fastsatt basert på
boligenes BRA.
Varierende etter boligtypens størrelse er fellesutgiftene stipulert til å ligge fra
kr. 900,- til 1600,- pr. mnd. Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke
innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Boligtype 1 og 2 (68 kvm):
Boligtype 3 og 4 (121 kvm):
Boligtype 5 (92 kvm):		
Boligtype 6 (162 kvm):		

Ca. 950,- pr.mnd.
Ca. 1.300,- pr. mnd.
Ca. 1.100,- pr. mnd.
Ca. 1.500,- pr. mnd.

Beregningen er basert på Byggetrinn 1 (22 enheter)
Når Byggetrinn 2 (18 enheter) er innlemmet i sameiet antas fellesutgiftene å bli
noe redusert, da noen kostnader blir fordelt på flere enheter, som f.eks. brøyting.
Kostnader som normalt dekkes av hver enkelt boligeier, som f.eks. kommunale
avgifter, eget strømforbruk, mv. dekkes ikke av fellesutgiftene.

Internett/TV

Målestokk

Kommunale avgifter

Hver kjøper må tegne eget abonnement. Fiber er trukket frem til inntaksskap.

Tegningene i prospektet er ikke i målestokk og må ikke benyttes som grunnlag
for beregninger og bestillinger ettersom avvik kan forekomme.

Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune iht.
kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.

Energimerking
Bygget er prosjektert for å innfri energikrav iht. TEK 17. Det vil bli utarbeidet
egen energiattest av Norconsult.

Ferdigattest
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at
kjøper ikke overtar.

3D visualiseringer kan avvike fra faktisk utforming og materialvalg. Dette gir
ikke grunnlag for prisavslag.

Byggemåte
Standard
Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv,
parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til
bolig, mv.
For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.

Stipulert overtakelse

Forsikring

Ferdigstillelse for byggetrinn 1 er forventet tidligst Q4 2021, forutsatt at alle
utbyggers forbehold er avklart. Disse forbeholdene skal være avklart senest
innen 31.07.2021

Utbygger besørger forsikring av eiendommen/bygningsmassen frem til overtakelse. Fra overtakelsen er sameiet ansvarlig for forsikring. Innboforsikring besørges av hver enkelt seksjonseier.

Utbygger varsler kjøper når bygging igangsettes (byggestart). Arbeider på
eiendommen før slikt varsel foreligger er ikke å regne for byggestart. Herunder
grunnarbeider, gravearbeider o.l.
Utbygger skal sende en skriftlig orientering om forventet ferdigstillelse til kjøper ca. 2 måneder før forventet ferdigstillelse samt ved enhver vesentlig endring i tidligere angitte tidspunkt for forventet ferdigstillelse.
Endelig overtakelsestidspunkt blir fastsatt av utbygger. Utbygger skal sende
skriftlig orientering til kjøper om overtakelsestidspunkt.
Utbyggeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen.
Utbyggeren må sende skriftlig varsel om dette minimum to måneder før det
nye overtakelsestidspunktet.
Grunnlag for fristforlengelse kan være forhold som skyldes force majeure; som
f.eks: covid-19, streik, brann, vannskader, innbrudd, ekstreme klimatiske forhold, mv. Dette gir ikke kjøper rett til krav mot utbygger.
Utbygger vil ca. 2 uker før forventet overtakelse innkalle kjøper til forhåndsbefaring.

Areal
P-rom: ca. 65 kvm. - 155 kvm.
BRA: ca. 68 kvm. - 162 kvm.
Arealene oppgitt i prospektet er beregnet av utbygger iht. Veileder for NS 3940
og retningslinjer for arealmåling. Angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens
mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet
yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i prislisten, dette er leilighetens BRA areal
fratrukket innvendige boder.
Arealene angitt i markedsføringsmaterialet er ikke å betrakte som eksakte arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å bli
5% mindre eller større enn det markedsførte.

Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se
vedlagt leveransebeskrivelse.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.

Vei, vann og avløp
Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp.

Endringer/tilvalg
Kjøper kan kreve tillegg/endringer av leveransen iht. buofl. §9, begrenset til
15% av kjøpesum.
Utbygger vil i god tid før innflytting utarbeide en egen tilvalgsliste med oversikt
over de alternative materialvalg som er tilgjengelige for endring samt de priskonsekvensene endringene medfører.
Endringsvalg kan omfatte følgende:
- Parkett og flistyper
- Fronter, håndtak, ventilator og benkeplater på kjøkkeninnredning.
- Belysning
- Varmepumpe og ildsted.
Endringer utover tilvalgslisten må avklares skriftlig med utbygger. Utbygger forbeholder seg retten til å ta betalt for utarbeidelse av tegninger/tilbud.
Byggemetoden med prefabrikkerte løsninger setter begrensninger for hvilke
endringer og tilvalg som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Ved kjøp etter igangsetting kan fristene for å gjøre endringer/tilvalg være utgått.
Kjøper kan ikke forvente å gjøre bygningsmessige endringer på faste installasjoner som resulterer i flytting av bærevegger, sjakter ventilasjon, rør, avløp, mv..

Ligningsverdi
Fastsettes etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny
beregningsmodell som skiller mellom ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og ”sekundærbolig”.

Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.

Rengjøring
Byggerengjøring utføres. Byggerengjøringen innebærer ikke rundvask, men
omfatter rydding og grovrengjøring. Egenvask må påregnes ved innflytting.

Vedtekter og budsjett.
Budsjett og forslag til vedtekter er vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie
Boligen kan leies ut i sin helhet. Korttidsutleie er regulert iht. eierseksjonsloven
og sameiets vedtekter.

Prisantydning
Se vedlagt prisliste for oversikt over pris og omkostninger for hver enkelt
hustype.
Utbygger forbeholder seg retten til å fritt endre prisene på usolgte enheter.

Omkostninger
Oversikten er basert på ca. tall, da dokumentavgiften varierer mellom de ulike
boligtypene. Se prisliste for beregning av omkostninger for hver boligtype.
Dokumentavgift til staten 2,5% av andel tomteverdi: ca.
Tinglysningsgebyr for skjøte:				
Tinglysningsgebyr for pantedokument (pr. stk.)		
Attestgebyr						
Etablering av sameie m.m.				
Startkapital sameie?					
Tilknytningsavgifter/anleggsbidrag			

kr. 10.000,kr.
585,kr.
585,kr.
172,kr. 9.000,Kr. 2.000,kr. 12.500,-

Omkostninger utgjør totalt ca.:				

kr. 34.842,-

Størrelse på dokumentavgift vil variere ut fra boligens størrelse.
Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget for dokumentavgift fra
tinglysningsmyndighetene.
Eventuelle tilvalg gjort av den enkelte kjøper betales samtidig som øvrig kjøpesum.
Det kan forkomme endringer i offentlige avgifter/gebyrer. En slik endring godskrives/belastes kjøper.

Forskudd

Avbestilling

Oppgjør

Ved avbestilling før vedtatt byggestart belastes kjøper for et avbestillingsgebyr
på 10% av kjøpesummen.

Oppgjør mellom partene foretas av:

Ved avbestilling etter vedtatt byggestart må kjøper dekke utbyggers fulle økonomiske tap, jfr. buofl. § 52/53. Eventuelle endringer og tilleggsarbeider som
kjøper har bestilt betales i sin helhet.

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger.
Lovverk og garantier
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om
avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).
Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av
vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år
etter overtakelsen.
Ved salg etter ferdigstillelse av bygget reguleres handelen av avhendingslova.
Ved salg til profesjonell/investor eller der handelen kan ansees å være ledd i
næringsvirksomhet reguleres handelen i hovedsak av avhendingslova. Selger
kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringsloven også i slike tilfeller.
Utskrift av lovverk kan fås i sin helhet ved henvendelse til megler.

Heftelser
Sameiet har 1. prioritets pant i den enkelte seksjon for krav som oppstår i anledning sameiet, for eksempel misligholdt plikt til å svare felleskostnader. Pantekravet er begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp.
Ingen servitutter er registrert.

Det betales ingen forskudd på kjøpesum.
Legalpant
Betalingsplan
1. Fyll ut vedlagte bindende budskjema (foreløpig kjøpsavtale).
2. Etter selgers aksept innkalles kjøper til kontraktsmøte hos megler for signering av fullstendig kontrakt med vedlegg. Til kontraktsmøte plikter kjøper å
framlegge gyldig finansierings-bevis fra bank.
3. Kjøpesum, omkostninger og tilvalg betales senest 2 virkedager før overtakelse av boenheten.

Videresalg
Salg av kontraktsposisjon er kun tillatt etter forhåndsgodkjenning fra utbygger.
Utbygger kan på fritt grunnlag nekte slik godkjenning. Salg av kontraktsposisjon
kan ikke påberegnes akseptert før utbyggers forbehold er avklart.
Det vil påløpe et gebyr til selger på kr. 100.000,- ved slikt videresalg.
Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.
Dette forholdet vil nærmere reguleres i kjøpekontrakten.

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf:   55 50 85 90

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder,
adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved
salg og kan ikke slettes.

Hvitvasking
Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking.
Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige
transaksjoner.

Budgivning
Om du vil kjøpe leilighet må du innlevere skriftlig budskjema til megler. Budskjema følger som siste side i salgsoppgaven. Alle bud skal inngis skriftlig til
megler.
Leilighetene i prosjektet selges til fastpris.

Utbyggers Forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kjøpekontrakten:
• Byggestart er avhengig av at salgsmål nås. Ca. 18 av 22 enheter.
• Videre er byggestart avhengig av at ramme- og igangsettelsestillatelse blir gitt
fra Tromsø kommune i tilstrekkelig tid før planlagt byggestart. Det tas generelt
forbehold om kommunens saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av
dette.
• Det tas forbehold om at det oppnås en for Selger tilfredsstillende entrepriseavtale.
• Godkjenning av finansiering fra byggelånsbank
Dersom selger ikke har varslet byggestart innen 31.07.2021 kan begge parter
deretter innen faktisk byggestart ved skriftlig melding til den andre, gå fra avtalen uten at dette medfører noen form for kompensasjon for noen av partene.
Forventet ferdigstillelse for byggetrinn 1 er i perioden Q4 2021- Q3 2022, men
dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Priser
på eventuelt usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av selger.
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I
slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/annonser/internettsider og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Omfanget av leveransen er begrenset til dette.
Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun
ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, så fremst
de ikke står spesifisert i leveransebeskrivelsen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og gjenspeiler
ikke en aktuell bolig. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette
(solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før innlevering av kjøpetilbud.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave er gitt med forbehold
om Selgers rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer
uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på
slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave.
Meglerforetakets vederlag
Det er avtalt fast provisjon pålydende kr. 45.000,- pr enhet. Selger dekker utlegg på sak.

Vedlegg
Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv
skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.
Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Prisliste, datert 09.11.2020
- Leveransebeskrivelse, datert 28.10.2020
- Fasadetegninger og snitt, datert 14.10.2020
- Plantegninger, datert 25.10.2020
- Tegning av kjøkkenløsninger
- Budskjema
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen
av vedleggene mangler.

Salgsoppgave er datert 20.11.2020

Leveransebeskrivelse og romskjema
Fagertoppen - Byggetrinn 1.
Leveransebeskrivelsens datering: 28.10.2020
Denne beskrivelsen (leveransebeskrivelsen) beskriver hva partene avtaler
om leveringen, det vil si hvordan salgsobjektet skal leveres på overtagelse.
Leveransebeskrivelsen beskriver salgsobjektets viktigste bestanddeler og
funksjoner. Det vil forekomme avvik mellom denne leveransebeskrivelsen og
den øvrige salgsinformasjonen (herunder innholdet i dette prospektet for øvrig – både bilder, illustrasjoner og tegninger). I slike tilfeller er det alltid denne
leveransebeskrivelsen som viser hva partene har avtalt. Vi gjør særlig oppmerksom på at bilder og illustrasjoner i salgsmaterialet (herunder også annonser
etc.) viser elementer som ikke inngår i faktisk leveranse. Dette kan gjelde blant
annet møblering og innredningsdetaljer, kjøkken- og garderobeløsning – men
kan også gjelde bygningstekniske løsninger, utomhuselementer etc. De presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Bilder er kun
illustrasjoner basert på antatt utførelse på et tidlig stadium i prosjektutviklingen. Illustrasjoner kan også vise løsninger som kan være tilvalgsbestillinger. Der
produktnavn og leverandør er nevnt i leveransebeskrivelsen, tas det forbehold
om produkttilgjengelighet på utførelsestidspunkt.
Boligprosjektet rammesøkes i henhold til teknisk forskrift TEK 17.
Faste innredninger inngår i leveransen kun i den utstrekning de er medtatt i
denne leveransebeskrivelse. Faste innredninger som er med på tegning men
ikke medtatt i denne leveransebeskrivelse, inngår ikke i leveransen.
Fagertoppen vil bestå av 40 boliger totalt, fordelt på to salgs- og byggetrinn.
Byggetrinn 1: 22 boliger med og uten carport fordelt på 6 forskjellige boligtyper.
Byggetrinn 2: 18 boliger fordelt på 6 forskjellige boligtyper.
Gårds/bruksnr 30/263.
Godkjent reguleringsplan er planID 1848.
Selger forbeholder seg retten til å endre materialer/tilbehør/utstyr/mindre
endring av konstruksjon forutsatt at dette ikke medfører vesentlig endring i
kvalitet.
Leveransens omfang I leveransen inngår materialer, utstyr, arbeider og tjenester som beskrevet i følgende hovedposter:
A Bygningskonstruksjon
B Veger, parkeringsplasser og andre fellesarealer
C Byggematerialer og byggemåte

Kjøpers ansvar:

C. Byggematerialer og byggemåte

J Endringer / avklaringer – Kanaliseres via utbygger.

C.1 Innvendig byggematerialer og byggemåte

K Abonnement strøm – Håndteres av utbygger ved overlevering

C.1.1 Generelt:

L Abonnement Internett/Tv – Klargjort for trekking av fiber til internett/tv, men
ikke abonnementet.

•Etasjeskillere utføres i tre med nedforet himling av gipsplater

Møbler, gardiner eller annet utstyr/innredning inngår ikke i leveransen. Det
samme gjelder andre eventuelle bygningsmessige tiltak som ikke fremgår av
denne leveransebeskrivelsen.

•Netto takhøyde i leilighetene vil være ca. 250 cm i 1 og 2 etasje. I enkelte områder i 3 etasje vil takhøyden være ca 290 cm grunnet pulttak. Unntak av rom,
eller deler av rom, der eventuell himling fores ned for å skjule tekniske installasjoner (ventilasjonskanal/-rør etc.).

A. Konstruksjon

• For å oppnå skjult føring av teknisk installasjon på kjøkken, kles åpent rom
mellom overskap og tak igjen og/eller det benyttes innkassing under tak (ved
vegg).

Boligene bygges med standardiserte prefabrikkerte moduler. Dette gir økt kvalitet på utførelsen, og forkorter byggetiden vesentlig. Bygningen utføres med
bærekonstruksjon i tre. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og
kles utvendig med fasadeplater (2 og 3 etasje) samt oljebeiset kledning med
Tinova V + beis Burmateak 623 (1 etasje). Innvendige vegger utføres i stenderverk, kledd med gipsplater.
• Fundamentet består av drenerende masser på telesikret grunn.

C.1.2 Gulv:

A.2 Bæresystem:

•Alle rom unntatt bad og vindfang leveres med gulv i parkett ( Eik, Polarwood
Living, Karelia, 14x188, 3-stav.)

• Modulene settes på et betongfundament med 60cm høyde. I modulene består bæresystemet av impregnerte limtrebjelker/vanlige bjelker.

B. Veger, parkering og andre fellesarealer
B.1 Veger:
• Asfalterte internveger med grøftesystem for overvann.
B.2 Parkering:
•De fleste boliger har parkering i carport med asfaltert dekke. 3 stk boliger har
parkering med asfaltert dekke uten overdekning. Se kontraktstengning for hvilke boliger som har/ikke har carport.
B.3 Andre fellesareal:
B.3.1 Søppelløsning: Det leveres ferdig godkjent søppelløsning som overtas av
Remiks som tar drift/vedlikehold av søppelløsningen. Remiks tar ikke ansvar for
snørydding rundt søppelløsningen.
B.3.2 Postkasseløsning:
Det leveres ferdig montert felles postkasseløsning ved innkjøring til boligfeltet.
B.3.3 Lekeplasser:
Opparbeidet nærlekeplass og kvartalslekeplass iht til utomhusplan med impregnerte stolpegjerder mot vei.

E Sanitærutstyr og rørleggermateriell

B.3.4 Utomhusarbeider:

F Elektriske installasjoner og utstyr

Fellesarealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht utomhusplan. Det kan
forekomme mangler til opparbeidet utomhusplan grunnet årstid, slik at fellesareal/utomhusområdet først blir klar etter innflytting. Dette gir ikke kjøper rett
til å nekte overtakelse.

H Låssystem
I Diverse

• Sjakter er vist på arkitekt-tegninger. Vi tar forbehold om justeringer av sjaktenes utforming og plassering som konsekvens av detaljprosjekteringen.

A.1 Fundamentering:

D Blikkenslager- og ventilasjonsarbeider

G Møbler

• I den grad det er nødvendig å føre teknisk installasjon under tak gjennom
andre rom, vil dette skje ved innkassing ved vegg eller ved nedforing av hele
rommet eller deler av rommet.

• På badet er det keramiske fliser (Houston Basalto fra Vives, 200x200x8 i
svart).
• I vindfanget er det keramiske fliser (Iside Bianco fra Marazzi, 333x333x8 i lysegrå).
• I sportsbod ute leveres det impregnert treplatting (grønnskjær) med borddimensjon 28mmx95mm.
C.1.3 Vegger:
•Veggene består av gipsplater med unntak av baderomsveggene. påført en
Decomax armeringsduk, hvitmalt i tone 0502Y. Det kan velges alternative lyse
farger, men maks 1 farge pr rom. Pristillegg.
• Vegger i bad er flisbelagte. Blanco Brillo fra Vives, 9,1 x 23 x 33,5 cm, skinnende hvitt. Alternativt kan Fargen beige (20*40cm) og hvit matt (30*60cm) velges
mot pristillegg.
• Kjøkken har delvis flisbelagt vegg. Essen Blanco fra Vives, 9,1 x 23 x 33,5 cm,
hvitt
• Sportsboder er platekledt på innsiden med osb-plater. Innvendige vegger er
ikke isolerte og uten maling.
•Vinduskarmer 22 mm, hvitmalt MDF. Rammer rundt innvendig vinduer/ytterdør/balkongdør I alle rom (Utenom bad) – Hvit malt gips.

C.1.4 Himlinger:
•Himling består av gipsplater påført en Decomax armeringsduk, malt i tone
0502Y (NCS) i våtrom, ellers i hvitt.
C.1.5 Trapp:
•Trapp / Repo - furu, beiset i eikfarge. Rekkverk og handlist - bjørk, malt hvit.

C.2 Utvendig byggematerialer/byggemåte
C.2.1 Vegger:
• 1 etasje, samt sportsboder har horisontal kledning 19mmx145mm beiset
med Pinotex tre Primer + Tinova V+ Lasur Burmateak 623.
• 2 og 3 etasje har 8mm Silbonit fasadeplater, sementbasert, farge 011 HA Pietra/UV
•Metalprofiler, 0,7mm, belagt med pvc i overgangen med fasadeplater eller
fasadeplater og trekledning. Produsent Toode.

• Generelt for vindus- og dørlister: Tre innvendig samt dryppbeslag av blekk utvendig.
• Vinduskarm, tykkelse 22 mm, hvitmalt MDF, med delvis avrundet kant.
• Overbeslag vinduer. 0,7mm stålprofil.
C.5 Brannvernutstyr

E.2. Utstyr i leilighetene
E.2.1 Kjøkken:
• 1 stk. blandingsbatteri, Gustavsberg i krom finish
• 1 stk. vask, rustfritt stål

• I leveransen inngår seriekoblet brannvarsler. 1 stk i hver etasje

E.2.2 Bad

• Musebånd mellom kledning og vindsperre.

• Det leveres pulverapparat til hver leilighet slik at alle rom dekkes.

• 1 stk. kran til vaskemaskin, Gustavsberg

C.2.2 Tak:

D. Blikkenslager- og ventilasjonsarbeider

• 1 stk. blandingsbatteri til dusj, Gustavsberg i krom

• Luftede, kalde pulttak med takrenner og utvendig nedløp.

D.1 Takrenner og beslag

• 1 stk. dren til vaskemaskin fra Pipelife

• Taktekke: Protan SE, tykkelse 1,6 mm i PVC. Grå

• Utvendig takrenner og nedløpsrør leveres i galvanisert stål med belegg fra
Plannija, med nødvendig tilbehør.

• 1 stk vask. Str avhengig av innredningens størrelse. Enten 600x320/455 mm
eller 120*320/455mm.

• Nedløpsrør koples til overvannsrør i grunnen.

• 1 stk. firkantsluk sluk i gulv, 20x20 cm i rustfritt stål.

C.2.3 Balkonger/terrasser:

D.2 Ventilasjon

• Dusjvegger klart glass, 900 x 900 mm. To kurvede dører med svingåpningssystem

• Sidene: Silbonit komposittplater 8mm/impregnert tre.

• Det installeres Flexit Nordic ventilasjonsaggregat i hver bolig. Forskjellige modeller avhengig av boligtype (S2/S3/S4/CL4).

• Parapet: Sidene består Silbonit komposittplater 8mm mens toppen er dekket
av 0,7 mm metallbeslag belagt med PVC.

• Underside: 8 mm malte fasadeplater
• Dekke: Protan SE, tykkelse 1,6 mm, PVC, grå samt dekket av dypimpregnerte
trebord grønnskjær (28 x 95 mm) med glatt overflate.
• Aluminium rekkverk med frostet (opal) glass.
C.2.4 Gangveier 2 etasje hustype 3, 4 og 6:
• Langs husveggen i 2 etasje ved parkering blir det gangvei med dekke av dypimpregnerte trebord grønnskjær (28 x 95 mm) med glatt overflate.

• 1 stk. blandingsbatteri til vask, Gustavsberg i krom

• Friskluftinntak i yttervegg og avkast over yttertak. Avtrekk i kjøkken, bad og
bod og til-luft til alle andre rom. Uteboder har 1 stk friskluftsventil.
D.3 Pipe og ildsted

• 1 stk. dren til vaskemaskin fra Pipelife

• Ildsted inngår ikke i leveransen. Opplegg for ildsteder, dvs. pipe er inkludert
som følger (pipe er ikke inkludert inne i leiligheten). Pipe går gjennom veggen
og deretter opp langs fasaden for boligene i 1. etasje. Pipe går direkte gjennom
tak i øverste etasje der boligene strekker seg over 2 etasjer. Ildsted/Peis er tilvalg mot pristillegg.

• 1 stk. blandingsbatteri til utslagsvask med børste, Safira 1036 Oras i krom

• Vinduer og dører iht forskrifter.

E. SANITÆRUTSTYR OG RØRLEGGERMATERIELL

• Vinduer, dører, balkongdører leveres med innvendig og utvendig farge klassisk hvit, NCS-S 0502-Y.

E.1 Generelt

C.4 Foringer, gerikter, listverk, hjørner mm

E.2.3 Vaskerom (gjelder kun for hustype 6)
• 1 stk. kran til vaskemaskin, Gustavsberg

C.3 Vinduer og dører:

• Dører og vinduer er beskrevet iht eget vedlegg.

• 1 stk. vegghengt toalett, type Duravit farge hvit med stålknapper

• Sanitæranlegget leveres i henhold til offentlige reglement.
• Sanitærutstyret leveres i hvit utførelse. Servanter og WC er i porselen. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet.

• 1 stk. utslagsvask. i rustfritt stål
• 1 stk. firkantsluk sluk i gulv, 20x20 cm i rustfritt stål.

F ELEKTRISKE INSTALLASJONER OG UTSTYR
F.1 Elektriske installasjoner
• Elektriske installasjoner leveres i henhold til gjeldende forskrifter og normer.
• Installasjonene legges i hovedsak skjult i vegg/ gulv/tak.
• Gjennomføring i brannhemmende konstruksjoner tettes forskriftsmessig.

Foringer, gerikter, listverk, hjørner mm:

• Vann- og avløpsledninger legges i henhold til gjeldende forskrifter. Vannledning i boligene legges opp som rør-i-rør-system.

• Sikringsskap m/automatsikringer og jordfeilbryter plasseres av entreprenør
på det mest hensiktsmessige sted

• Overgang mellom tak og vegg er listefritt.

• Stoppekran er i alle rørskap

• Golvlist leveres i eik (15x60mm). Den er lakkert og spikret med dykkert.

• Avløpsrør i sjakter er Ø110 fra Uponor

• Belysning leveres i alle rom utenom stue der det leveres med stikkontakt på
vegg ved tak som standard for montering av lys.

• I åpning/forlengelse av modulvegger/tak vil det være hvit gerikt 45mm*45mm.
Spikret fast med dykkert.

• Varmtvannsbereder fra Oso 200L

• Ved hovedinngang til den enkelte bolig leveres utebelysning, samt på balkonger/ terrasser.

• 1 stk utekran til hver bolig.

• Lekkasjevarsling i hver sjakt

• Overganger mellom vegg og vinduer og vegg og dører er listefri.
• Hjørner i alle rom unntatt bad er avsluttet med brannakryl fra Soudal.
• Hjørner i baderom er avsluttet med silikon.

F.2 Lys i leiligheter

G MØBLER

megler innen avtalt frist.

• Boligene leveres med 2 typer belysning.

G.1 Kjøkken

1. Rund taklampe, LED 8W/840 type AVR 254.18L.
Type belysning pr rom:

• Kjøkkenleveranse fremkommer på plantegning. Fronter i hvit melamin,
glatt utførelse , benkeplater i laminat. Leverandør av kjøkkeninnredning er
Arens-Mööbel AS, https://arens.ee/no/produkter.html. Det er fem kjøkkentyper, hvor forskjellen i hovedsak er flere eller færre skap.

• Utbygger, skal gi kjøper konkret tilbud på endringsønsket, og skal dessuten
redegjøre for eventuelle pris- og fremdriftsmessig konsekvenser av endringen.

• Vindfang: 1

G.2 Bad

• Kjøkken: 1 og 2

• Baderomsinnredning i hvit glatt utførelse. Omfanget av innredning framgår av
tegning for den enkelte leilighet. I leveransen inngår også speil med tilhørende
lysarmatur.

2. Lys under overskap kjøkken og over baderomsvask

• Stue: Leveres ikke lys, leveres med stikkontakt på vegg ved tak som standard
for montering av lys for kunde selv.
• Soverom: 1
• boder: 1
• Bad/Vaskerom: 1 og 2
F.3 Oppvarming
Elektriske varmeovner i alle rom (unntatt bad/vaskerom, bod, korridor og entrè) - hvit, produsert av Glamox med termostater for montering på vegg. Elektriske varmekabler i gulvet med gulvtermostat på bad/vaskerom og entrè. Ang
ildsted, se pkt D.4. 200L varmtvannsbereder Oso.
F.4 Ventilasjon
• Veggmontert ventilasjonsanlegg Flexit Nordic (ref D.2. S2/S3/S4/CL4). Ventilasjonsaggregatet har høyeffektive roterende varmegjenvinnere, med temperaturvirkningsgrad opp til 85%, og vifter med lavt energiforbruk.
• Kjøkkenvifte over koketopp fra Flexit.

• Bolig: stikkontakt/lysbrytere i hvitt.
• Sikringsskap, hvitt, automatiske sikringer.
F.6 Hvitevarer
• Kombinert kjøl- fryseskap Electrolux.
• Oppvaskmaskin Electrolux.
• Koketopp Electrolux, 60cm, fasettert kant. 4 kokesoner.
• Ovn Electrolux.

• 1 stk. servant pr bad. Type toppmontert med skap fra Arens-Mööbel AS.
G.3 Soverom

K. ABONNEMENT STRØM

• 1 stk. garderobeskap pr sengeplass b x d x h = 1000 x 570 x 2100.

• Abonnement på strøm til boligene bestilles av utbygger, som betaler for
strømforbruket fram til overlevering av den enkelte bolig. Ved overlevering
overføres abonnementet til kjøper.

H. LÅSSYSTEM

• Fellesabonnement til veilys internveger/lekeplasser bestilles av utbygger,
som betaler for strømforbruk fram til fellesarealene er overtatt av sameiet.

• Sylinder og nøkkel til bolig, Produsent ASSA. Tre nøkler pr bolig.
• Bolig med inngang i 2 etg har uteboder der leddhaspe medfølger. Hengelås
følger ikke med.

I. DIVERSE
• Byggerengjøring utføres før overtakelse. Byggrengjøringen innebærer ikke
rundvask, men omfatter rydding og grovrengjøring.
• Angitte arealer i prospekt og tegninger er beregnet på basis av arkitektens
tegninger. Mindre avvik mot faktisk bygg må påregnes, og gir ikke rett til prisavslag eller annen kompensasjon.

J. ENDRINGER / AVKLARINGER
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer .
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse.
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. I hovedsak gjelder dette endringer
innenfor:
• Modeller og omfang av kjøkkeninnredning
• Elektriske installasjoner, herunder antall og plassering av stikkontakter og
tilvalg belysning.
• Kvaliteter og fargevalg for maling.

F.7 Lavspente installasjoner

• Parkettyper.

• Ringeklokke ved siden av ytterdør. Type Friedland, Big Ben.

• Mindre bygningsmessige endringer, eksempelvis flytting av lettvegger.

F.8 Lademuligheter elbil
• 1 stk ladepunkt elbil til hver bolig. Type EVH161-HCR00 1*16A fra Ensto med
5m lang Type2 lade kabel.

• Kjøper skal deretter skriftlig melde aksept av tilbudet før endringen iverksettes.
• E-post aksepteres som kommunikasjonsform. Selgeren kan kreve at kjøper
betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen
stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt
§47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

F.5 Stikkontakter og lysbrytere
• 2 stk Dobbelt utestikkontakt, hvit. 1 ved ytterdør og en ved balkongdør.

•Det gis ikke fradrag i kjøpesum ved tilvalg selv om kjøper evt. anser ny utførelse som rimeligere enn standardutførelsen.

Kjøper kan ikke gjøre bygningsmessige endringer som resulterer i flytting av
bærevegger og sjakter. Rutinene for endringer er som følger:
• Kjøper vil få presentert en oversikt over de alternative materialvalg som er
tilgjengelig for endring. • Kjøper må melde alle endringsønsker skriftlig til

L. INTERNETT/TV
Leilighetene leveres klargjort for internett/tv(via fiber). Det trekkes rør i boligene som går fra en fordelingsboks ut i nettkontakt. Til boksen er det også
trukket rør, slik at nettkabel kan trekkes inn fra yttersiden. Det er opp til hver
enkelt boligkjøper å tegne abonnement på tv-/bredbåndstjenester og dette
gjøres direkte mot Telenor. Abonnementstilbudet ved tilknytning er: Kr. 0,- i
tilknytningsavgift og 3 mnd rabattert pris på tv-/bredbånd (300Mbps) kr. 799,alt. Tv-/bredbånd (500Mbps) kr. 999,- Etter 3 måneders periode vil abonnementsprisen være etter gjeldende priser på daværende tidspunkt etter hvilket
abonnement kunde velger. Kunde kan velge om de ønsker kun tv, kun bredbånd eller begge deler. Oppdaterte priser vil til enhver tid være tilgjengelig på
www.telenor.no. 12 mnd binding hvis en velger fiber fra Telenor.

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.
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Fasade, snitt og plantegninger
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forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)
MÅLESTOKK:

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

·

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 4A, 4B, 4C, 4D, 4E og 4F.
Forprosjekt: Fasade øst

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020

·

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com

14. okt. 2020

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

MÅLESTOKK:

OPPDRAGSNR:

REVISJONSNR:

FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 4B, 4D og 4F.

·

FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 4A, 4C og 4E.

·

FIL

·

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
FIL

·

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020

MÅLESTOKK:

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

·

·

Forprosjekt: Lengdesnitt A-A

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Boligtype 4

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020
DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

MÅLESTOKK:

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Det må påregnes mindre justeringer av
Avvik i forhold til tegningene kan også ·
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks. tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
terrengutforming.
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og måAvvik i forhold til tegningene kan også
Grus
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
ikke kopieres eller benyttes
uten
arkitektens
Bod
terrengutforming.
5,8 m²
(opphavsmannens) samtykke.
·
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
Bod
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens
5,8 m²
(opphavsmannens) samtykke.

·
Gjestep-plass

Bod
5,8 m²

N

N

Grus

·

Bod
5,8 m²

Bod
8,5 m²

Gress

Glassfelt i
dør

Glassfelt i
dør

Glassfelt i
dør

Gang
14,6 m²

Soverom
WC/
7,1 mbad
²
3,9 m²

Stue/kjøk.
37,2 m²
Soverom
7,1 m²

Glassfelt i
dør

Gang
14,6 m²

Soverom
7,1 m²
Bod
3,5 m²

Soverom
7,1 m²

Gress

Entré/hall
/trapp
10,3 m²

Entré/hall
/trapp
10,3 m²

WC/
bad
3,9 m²

Sykkelparkering

WC/
bad
3,9 m²

Sykkelparkering

Entré/hall
/trapp
10,3 m²

Gress

Skohylle

Skohylle

Sykkelparkering

Gang
14,6 m²

WC/
bad
Soverom
3,9 m²
7,1 m²

Vask/
Bad
8,4 m²

Entré/hall
/trapp
10,3 m²

Glassfelt i
dør

Vask/
Bad
8,4 m²

Skohylle

Glassfelt i
dør

·

Gress

Skohylle

Bod
8,5 m²

Gjestep-plass

Sykkelparkering

Vask/
Bad
8,4 m²

Bod
8,5 m²

Vask/
Bad
8,4 m²

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
Grus
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
terrengutforming.
Grus
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens Bod
8,5 m²
(opphavsmannens) samtykke.

·

Glassfelt i
dør

Stue/kjøk.
37,2 m²
Gang
14,6 m²

Stue/kjøk.
37,2 m²

Soverom
7,1 m²
Bod
3,5 m²

TV
Grus

Glassfelt i
dør

Stue/kjøk.
37,2 m²

Grus
TV

Soverom
7,1 m²

Soverom
7,1 m²

Grus

Soverom
7,1 m²

Bod
3,5 m²

Soverom
7,1 m²

Bod
3,5 m²

TV

TV
Evt.
ovn

Soverom
m²

7,1
Glassfelt i
dør

Soverom
15,0 m²

Soverom
15,0 m²
Terrasse
10,7 m²

Glassfelt i
dør

Tak

Terrasse
10,7 m²

Balkong
16,8 m²

Evt.
ovn

Soverom
15,0 m²

Glassfelt i
dør

Balkong
16,8 m²

Glassfelt i
dør

Glassfelt i
dør

Glassfelt i
dør

Terrasse
10,7 m²
Balkong
16,8 m²

Tak

Terrasse
10,7 m²
Tak

QVORTRUP
Ramfjorden Boligutvikling AS
Mob: +47 4
Mail: nielsq
QVORTRUP ARKITEKT AS
Ramfjorden Boligutvikling AS Fagertoppen
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
Ramfjorden Boligutviklin
NQ
Fagertoppen
Bolig 4A, 4C og 4E.
25. okt. 2020
NQ
NQ Fagertoppen
Bolig 4A, 4C og 4E.
Forprosjekt: Plantegning etasje
2
Bolig
25. okt. 2020
1:100
(A3) 4B, 4D og 4F.
Tak

N

Glassfelt i
dør

Balkong
16,8 m²

Evt.
ovn

Glassfelt i
dør

Evt.
ovn

Soverom
15,0 m²

FIL

Soverom
7,1 m²

N

Grus

OPPDRAGSLEDER

Forprosjekt: Plantegning etasje 1

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

MÅLESTOKK:

FAG

OPPDRAGSLEDER

Forprosjekt: Plantegning etasje 1

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

BOLIGTYPE
5 og 6

Illustrasjonsfoto, avvik kan forekomme.

Forprosjekt: Fasade nord

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

·

·

Forprosjekt: Fasade sør

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020

FAG

TEGNINGSNR:

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 5A, 5B, 6A og 6B.
Forprosjekt: Fasade vest

MÅLESTOKK:

OPPDRAGSNR:

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)
MÅLESTOKK:

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

·

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 6A og 6B
Forprosjekt: Fasade øst

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020

·

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com

14. okt. 2020

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

MÅLESTOKK:

OPPDRAGSNR:

REVISJONSNR:

FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 5A, 5B, 6A og 6B.

·

FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 5A, 5B, 6A og 6B.

·

FIL

·

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
FIL

·

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020

MÅLESTOKK:

FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

·

·

Forprosjekt: Lengdesnitt A-A

QVORTRUP ARKITEKT AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
FIL

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Boligtype 5 og 6

Det må påregnes mindre justeringer
av tegningene i forbindelse med den
videre prosjekteringen, som følge av
f.eks. tekniske føringer,
konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan
også forekomme pga. lokale
forskjeller i f.eks. terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov
om opphavsrett til åndsverk av
12.5.1961 og må ikke kopieres eller
benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

NQ

NQ

OPPDRAGSLEDER

KONSTRUERT/TEGNET AV:

1:100 (A3)

14. okt. 2020
DATO:

OPPDRAGSNR:

KONTROLLERT AV:

MÅLESTOKK:

ARK-H3-110
FAG

TEGNINGSNR:

REVISJONSNR:

·
Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
Bod
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
11,4 m²
terrengutforming.
·
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens)
Bad samtykke.

·

Bod
11,4 m²
Soverom
12,8 m²

·

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

6,8 m²

Grus

Soverom
12,8 m²

Kommode

Bad
6,8 m²
Grus

Kommode

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Soverom
7,0 m²

Soverom
7,0 m²

Gang
6,1 m²

Entré
7,4 m²

VV

Entré
7,4 m²

VV

Gang
6,1 m²

Soverom
7,4 m²

Soverom
7,4 m²
Grus
TV

Grus
TV

Stue/kjøk.
36,7 m²

Evt.
ovn

Stue/kjøk.
36,7 m²

Evt.
ovn

Heller

Heller

Carport

Carport

Glassfelt i
dør

Platting
14,5 m²
Glassfelt i
dør

Platting
14,5 m²

Gress

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 5A og 5B
Forprosjekt: Plantegning

Ramfjorden Boligutvikling AS
QVORTRUP
ARKITEKT AS
Fagertoppen
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
Bolig 5A og 5B
FIL

N

N

Gress

NQ
OPPDRAGSLEDER

25. okt. 2020
DATO:

NQ
Forprosjekt:
Plantegning
KONSTRUERT/TEGNET AV:

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)
MÅLESTOKK:

·
·

Bod
10,6 m²

·

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

·

Bod
10,6 m²

Skokommode

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrettBalkong
til åndsverk av 12.5.1961 og må
48 eller
m² benyttes uten arkitektens
ikke kopieres
(opphavsmannens) samtykke.

Bod
3,6 m²

Bad
6,7 m²
Skokommode

Bod
3,8 m²
Tak
Glassfelt i
dør

Tak
over
inng.

Soverom
7,4 m²

Entré
11 m²

Tak
over
inng.

Glassfelt i
dør

Soverom
7,4 m²

Soverom
7,4 m²

VV

Vaske
-rom
4,3 m²

Bad
6,7 m²

Bod
3,8 m²

Stue/kjøk./trapp
61 m²

Soverom
7,4 m²

TV

Soverom
7,4 m²

Stue
21,8 m²

Evt.
ovn

TV

Soverom
7,4 m²
TV

Stue
21,8 m²

Soverom
7,4 m²

Soverom
7,4 m²

Soverom
7,4 m²
Soverom
10,8 m²

Walk-in
gard.
4,5 m²

Bad
4,5 m²

Tak over
carport

Tak over
carport

Bad
4,5 m²

Soverom
10,8 m²

Walk-in
gard.
4,5 m²

Glassfelt i
dør

Takterrasse
23 m²
Tak over
carport

Bad
4,5 m²

Balkong
7,7 m²

Ramfjorden Boligutvikling AS
Fagertoppen
Bolig 6A og 6B
Forprosjekt: Plantegning etasje 1

QVORTRUP ARKITEKT AS
Ramfjorden Boligutvikling AS
Mob: +47 45 404 486
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
QVORTRUPFagertoppen
ARKITEKT AS
Ramfjorden
Boligutvikling
AS
Mob: +47 45 404 486
NQ
NQ
Mail: nielsqvortrup@hotmail.com
Bolig 6A og 6B
Fagertoppen

FIL

N

Balkong
7,7 m²

OPPDRAGSLEDER

FIL

Glassfelt i
dør

N

N

Walk-in
gard.
5 m²

·

Bod
6,7 m²

Tak

Tak
over
inng.

·

Vent.

Entré
11 m²

Bad
6,7 m²

Det må påregnes mindre justeringer av
tegningene i forbindelse med den videre
prosjekteringen, som følge av f.eks. tekniske
føringer, konstruksjoner, forskriftskrav etc.
Avvik i forhold til tegningene kan også
forekomme pga. lokale forskjeller i f.eks.
terrengutforming.
Denne tegning er beskyttet ved lov om
opphavsrett til åndsverk av 12.5.1961 og må
ikke kopieres eller benyttes uten arkitektens
(opphavsmannens) samtykke.

NQ
OPPDRAGSLEDER

25. okt. 2020
DATO:

NQ
Forprosjekt:
KONSTRUERT/TEGNET AV:

Plantegning etasje 1
KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)
MÅLESTOKK:

KONSTRUERT/TEGNET AV:

25. okt. 2020

Bolig 6A og 6B
DATO:

OPPDRAGSNR:

FAG

KONTROLLERT AV:

1:100 (A3)
MÅLESTOKK:

TEGNINGSNR:

Forprosjekt: Plantegning etasje 1

REVISJONSNR:

KJØKKENLØSNINGER
Kjøkken leveres ferdig montert med hvitevarer inkludert i prisen.
Kjøkkenleverandør er Arens som har levert kjøkken i 28 år. De mest vanlige tilvalgene er summert opp i en egen tilvalgsliste. Men det er mulig å
gjøre ytterligere endringer etter nærmere avtale.
For mer informasjon om Arens, se deres hjemmeside: www.arens.ee/no/produkter.html
Videre finner du tegninger for kjøkkenløsningene til hver enkelt boligtype.
Ta kontakt med megler med behov for ytterligere informasjon og
beskrivelser av kjøkkene for hver enkelt boligtype.

KJØKKEN HUSTYPE 1 og 2
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T1

Plan view, Project number 130006/10/1
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Arens AS
Vasula Tee 40, Kõrveküla, Tartumaa
Tartu 60512
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Telephone: +3726776904
E-Mail: arens@arens.ee
Customer:
Kodumaja AS
Kodumaja AS
Puidu2
Tartu 50411
Home number:

3

5

Supplier:
Arens
Model:
AR23, Decor melamine door, white, 16
Finish:
Melamine White
Plinth height:
150,00
Door handle:
Handles '45502' reling 128/176mm, RST
Worktop w/accessories:
Arens
Our ref.: Tauno Utsal
Work number: +3726776904
E-Mail: tauno@arens.ee

4
Scale: Fit to frame
This design is copyrighted. To forward it to a third party or copying it without prior agreement is prohibited. The drawing is only an indication of the planned installation.
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KJØKKEN HUSTYPE 1 og 2
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T1 - Wall - 2

Elevation, Project number 130006/10/1
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KJØKKEN HUSTYPE 3
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T2

Plan view, Project number 130006/10/6
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KJØKKEN HUSTYPE 3
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T2 - Wall - 4
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KJØKKEN HUSTYPE 3
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T2 - Wall - 3
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KJØKKEN HUSTYPE 3
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T2 - Wall - 5
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KJØKKEN HUSTYPE 4
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T5

Plan view, Project number 130006/10/7
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KJØKKEN HUSTYPE 4
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T5 - Wall - 4
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KJØKKEN HUSTYPE 4
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T5 - Wall - 3
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KJØKKEN HUSTYPE 4
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T5 - Wall - 5
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KJØKKEN HUSTYPE 5
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T3

Plan view, Project number 130006/10/2
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KJØKKEN HUSTYPE 5
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T3 - Wall - 1
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KJØKKEN HUSTYPE 6
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T4

Plan view, Project number 130006/10/3
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KJØKKEN HUSTYPE 6
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T4 - Wall - 1
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KJØKKEN HUSTYPE 6
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T4 - Wall - 2
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KJØKKEN HUSTYPE 6
Project: KM Alternative: Baerbakken - Baerbakken K T4 - Wall - 5
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Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag
av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene
tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,
herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til
oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere
som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker
finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med
megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det
er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer
eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik
frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor
oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at
budene deres er mottatt.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke
kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens
utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver
får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor
ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å
kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi
av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Adresse:
			
			
Meglerforetak:
Telefon:
Oppdragsnummer:

Fagertoppen
Gnr. 30 Bnr. 263
Tromsø kommune
SNE Eiendomsmegling AS
77 69 15 00
52-20-9001

KJØPETILBUD FAGERTOPPEN

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ BOLIG:
Kjøpesum iht. prisliste

Kr

Beløp med bokstaver		
Kr
+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger
Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende
for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen
akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Kopi av legitimasjon

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert xx.xx.xxxx
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Lånt kapital:
Egenkapital:
Totalt:

Kr.
Kr.
Kr.

Egenkapitalen består av:

Låneinstutisjon:
Referanse og tlf nr:
Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:

Navn:

Fødselsdato:

Fødselsdato:

Adresse:

Adresse:

Kopi av legitimasjon

Postnr:

Sted:

Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:
Sign:

Tlf:

E-post:
Sign:

Dato:

Er budgiver(e) omfattet av regelverket om politisk eksponerte personer (PEP)?

Dato:
JA

NEI

