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Sindre Backe
Avdelingsleder og Eiendomsmegler
MNEF
911 62 040
sindre@em1hadeland.no
Hege Blisten Nylèn
Eiendomsmegler MNEF
92 63 66 17
hege@em1nittedal.no
DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden
med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge.
Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen.
For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med
deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig.
For å møte dine drømmer.
Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med
oss.
Vi er her for å realisere din boligdrøm.

Prislisten er sist oppdatert 17.03.2021

Prisliste
Sagparken Sentrum, byggetrinn 2

BRA m²

P-rom m²

Antall
soverom

Etasje

Salgspris

Omkostninger

Salgspris inkl.
omkostninger

C301

70.3

70.2

2

3

3 750 000

14 150

3 764 150

C302

45.4

44.2

1

3

2 750 000

14 150

2 764 150

C303

45.4

44.3

1

3

2 750 000

14 150

2 764 150

C304

69.5

69.4

2

3

3 850 000

14 150

3 864 150

C401

70.3

70.2

2

4

3 800 000

14 150

3 814 150

C402

45.4

44.2

1

4

2 650 000

14 150

2 664 150

C403

45.5

44.3

1

4

2 650 000

14 150

2 664 150

C404

69.5

69.4

2

4

3 800 000

14 150

3 814 150

C501

70.3

70.2

2

5

3 850 000

14 150

3 864 150

C502

45.4

44.2

1

5

2 700 000

14 150

2 714 150

C503

45.5

44.3

1

5

2 700 000

14 150

2 714 150

C504

69.5

69.4

2

5

3 850 000

14 150

3 864 150

C601

70.3

70.2

2

6

3 900 000

14 150

3 914 150

C602

45.4

44.2

1

6

2 750 000

14 150

2 764 150

C603

45.5

44.3

1

6

2 750 000

14 150

2 764 150

C604

69.5

69.4

2

6

3 900 000

14 150

3 914 150

C701

111.7

109.7

3

7

7 600 000

14 150

7 614 150

C702

113.7

111

3

7

7 500 000

14 150

7 514 150

D301

65.7

64.6

2

3

3 500 000

14 150

3 514 150

D302

44.3

43.3

1

3

2 550 000

14 150

2 564 150

D303

41.8

40.7

1

3

2 500 000

14 150

2 514 150

D401

65.7

64.6

2

4

3 550 000

14 150

3 564 150

D402

44.3

43.3

1

4

2 600 000

14 150

2 614 150

D403

41.8

40.7

1

4

2 550 000

14 150

2 564 150

D501

65.7

64.6

2

5

3 600 000

14 150

3 614 150

Leilighet

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Status

Prislisten er sist oppdatert 17.03.2021

BRA m²

P-rom m²

Antall
soverom

Etasje

Salgspris

Omkostninger

Salgspris inkl.
omkostninger

D502

44.3

43.3

1

5

2 650 000

14 150

2 664 150

D503

41.8

40.7

1

5

2 600 000

14 150

2 614 150

E201

49.7

48.3

1

2

2 650 000

14 150

2 664 150

E301

64.9

63.6

2

3

3 500 000

14 150

3 514 150

E302

69.3

68.4

2

3

4 100 000

14 150

4 114 150

E303

99

93.6

3

3

5 300 000

14 150

5 314 150

E401

64.9

63.6

2

4

3 600 000

14 150

3 614 150

E402

69.3

38.4

2

4

4 000 000

14 150

4 014 150

E403

99

93.6

3

4

5 500 000

14 150

5 514 150

E501

64.9

63.6

2

5

3 700 000

14 150

3 714 150

E502

69.3

68.4

2

5

4 100 000

14 150

4 114 150

E503

99

93.6

3

5

5 700 000

14 150

5 714 150

E601

64.9

63.6

2

6

3 800 000

14 150

3 814 150

E602

69.3

68.4

2

6

4 200 000

14 150

4 214 150

E603

99

93.6

3

6

5 900 000

14 150

5 914 150

E701

64.9

63.6

2

7

3 900 000

14 150

3 914 150

E702

69.3

68.4

2

7

4 300 000

14 150

4 314 150

E703

99

93

3

7

6 100 000

14 150

6 114 150

E801

109.1

106.5

3

8

7 700 000

14 150

7 714 150

E802

113

110.3

3

8

7 400 000

14 150

7 414 150

Leilighet

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Status

Notater

7

8

9

Illustrasjon av stue fra
leilighet på 99 kvm i bygg E

Illustrasjon av kjøkken fra
leilighet på 99 kvm i bygg E

Illustrasjon hentet fra 2roms i blokk D, midtrekke

illustrasjon fra 2-roms i
blokk D, midtrekke. Fra stue
er det utgang til balkong på
ca. 15 kvm.

Illustrasjon av typisk
soverom på 13 kvm hentet
fra 3-roms på ca. 70 kvm i
bygg C

Illustrasjon fra 3-roms i
blokk E med utgang til
privat uteplass på 96 kvm

Illustrasjon fra
toppleilighet i blokk E som
vender mot sør-vest.
Leiligheten har to
balkonger på hhv 37 og 13
kvm

Illustrasjon fra
toppleilighet i blokk E. Stue
og kjøkken på til sammen
47 kvm

Badene er lekre og leveres
med moderne flisvalg og
vannbåren varme

Notater

Informasjon om
prosjektet

under stor utvikling og er et satsingsområde i kommunen.
Sagparken blir et moderne og kompakt sentrum som vil
tilby innbyggerne alt man trenger i en travel hverdag. I
tillegg kombiner man det sentrale med det landlige. Her
kan du dyrke friluftslivet i topp maskinpreparerte
langrennsspor, milevis med grusveier/sykkelstier som
starter et snøballkast fra utgangsdøra m.m. Lysløype rett
ved togstasjonen. Ta del i et variert kulturtilbud og finn
spennende alternativer innen arbeids- og næringsliv.

SELGER

Navn: Sagparken Utvikling AS
Adresse: Hadelandsvegen 853, 2743 HARESTUA
Org.nr: 921 458 460
PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET/GENERELL
ORIENTERING

Velkommen til byggetrinn 2 i Sagparken Sentrum. 45, nye,
lekre selveierleiligheter.

Mulighet for toppturer til f.eks. Paradiskollen som med
sine 670 moh. er Romeriksåsens høyeste punkt. Det går
blåmerket sti fra togstasjonen opp til toppen. Her har man
fantastisk utsikt mot vest og inn i Nordmarka. På klare
dager kan du se helt til Gaustadtoppen og
Norefjellsområdet.
Fra Sagparken Sentrum er det gangavstand til togstasjon
og bussholdeplass. Det er ca. 40-45 min med bil til Oslo og
ca. 35 min til Gardermoen. Idrettsplass med

Sagparken Sentrum er et spennende prosjekt som gir deg

kunstgress/løpebane og nytt klubbhus.

høy livskvalitet i utkanten av byen. Sagparken vil bli et
moderne og kompakt sentrum, med fokus på å gjøre
Harestua til et attraktivt sted å bo, jobbe og handle. Dette
sørger for mer kvalitetstid og økt trivsel – du kan bo
sentralt og likevel være midt i fantastisk natur.

Fine bademuligheter i Harestuvannet hvor man bl. a.
finner en flott sandstrand som er meget populær blant
befolkningen, men du finner og egne holmer og viker hvor
du kan nyte stillheten. Meget aktivt idrettslag og
sykkelklubb. Om vinteren er Harestuvannet et yndet sted

Sagparken sentrum vil bestå av 45, nye, lekre,

for skøyter, langrenn, isfiske og turgåere. På

selveierleiligheter av høy kvalitet. Her får man alt fra

solskinnsdager kan det være flere hundre mennesker ute

arealeffektive leiligheter på 41 kvm til store, flotte

på vannet. Lokale ildsjeler sørger for skøyte- og turtraseér.

leiligheter på 114 kvm.
I dette byggetrinnet kan vi bla. tilby 4 lekre Penthouse
leiligheter, hvor 3 av disse får eget bad tilknyttet
hovedsoverommet.

På Harestua pendler nesten 70 prosent av de yrkesaktive til
og fra jobb hver dag. Togstasjonen er nylig oppgradert med
flere gratis parkeringsplasser og lademuligheter.

Disse leilighetene vil store, solrike balkonger med en
fantastisk utsikt.
Alle leiligheter vil bli topp moderne med store balkonger,
god standard og vestvendt beliggenhet. Heis fra bakkeplan
opp til hvert enkelt etasjeplan. Tilhørende carport med
lademulighet (se eget vedlegg i prospekt som beskriver
valgt system fra Ohmia).
Sportsbod følger til hver leilighet.

Lunner kommune ligger på Hadeland. Sentralt beliggende
mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene
Jevnaker, Lunner og Gran. Sammen danner de Hadeland, et
geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og
sentrumsmiljøer ligger side om side. Leilighetene i
Sagparken skal signalisere kvalitet i kombinasjon med bruk
av naturmaterialer. Man legger stor vekt på at byggene skal
passe inn i miljøet og at stedet skal få en helhet og rød tråd.

Byggetrinn 2 bygger videre på det første byggetrinnet i

Her brukes det solide materialvalg som skal stå i stil med

Sagparken og vil bygges med samme uttrykk og som vil gi

naturen rundt. 45 nye selveierleiligheter fordelt i tre bygg,

Sagparken et helhetlig inntrykk. Moderne leiligheter med

alle oppført i massiv tre med ytterkledning i Thermofuru.

tilknytning til marka, og med skole, barnehage, idrettshall,

Byggetrinn 1 var en stor suksess og nå kommer byggetrinn

togstasjon, kultur, handel og næringsliv i nærområdet.

2 for salg. Det vil komme ulike forretninger, butikker og et

Moderne butikklokaler i umiddelbar nærhet vil gjøre

torg som vil danne en sosial arena og møteplass for

Sagparken til et handelssentrum du enkelt kan stikke

Harestuas innbyggere. Sammen vil dette danne et moderne

innom. Alt du trenger er i gangavstand og skulle du ønske å

og kompakt sentrum som igjen fører til førsteklasses

ta deg en tur til Oslo, ligger togstasjonen kun en spasertur

livskvalitet.

unna. Toget bruker ca. 45 min til Oslo S.
Harestua ligger sør i Lunner kommune og grenser til
Nittedal/Hakadal i sør. Harestua ligger i naturskjønne
omgivelser, ca. 35-40 min. fra hovedstaden. Harestua er

Kvaliteter, kort oppsummering:

(90x90cm) med 10x10 cm fliser på gulv i dusjsonen.
Dusjvegger i herdet glass, innfellbare. Dette er en praktisk

- 45 nye, selveierleiligheter i hjertet på Harestua
- 2-4-roms leiligheter fra 41 - 114 kvm.
- 4 Penthouse leiligheter av høy kvalitet og med fantastisk
utsikt
- Rent trebygg i massivt treverk med utvendig kledning i
Thermofuru
- Bygges etter TEK 17
- Målsetting om energimerke C og oppvarmingskarakter
GRØNN
- Carport med lademulighet til hver leilighet.
- Sportsbod med nettingvegger til hver leilighet

løsning som gjør at man sparer plass når dusjen ikke er i
bruk. Grå, keramiske fliser på gulv i dimensjon 20 x 20 cm
og hvite, keramiske fliser på vegg i dimensjonen 20x40 cm.
Vegghengt toalett med soft-close og innebygd sisterne. Alle
armaturer er "ettgreps" og dusjbatteri er termostatstyrt.
Hvitmalt himling med innfelte downlights.
Soverom
Leilighetene vil ha mellom 1-3 soverom, avhengig av
størrelse. Det er gode planløsninger som vi mener vil passe
enhver. Her vil både unge som eldre finne noe de liker og
alle leilighetene har ulike kvaliteter. Soverommene vil bli

- Heis

levert i samme stil som stuen, med lysmalte gipsvegger, 1

- Vannbåren gulvvarme i alle gulv

stavs lysoljet eikeparkett og hvitmalt gipshimling. Med

- Sentralisert balansert ventilasjon med

andre ord har man en rød tråd igjennom boligen. Flere av

varmegjenvinningsfunksjon
- Integrerte hvitevarer på kjøkken. Electrolux eller
tilsvarende
- Vestvendt og solrik beliggenhet
- Gangavstand til togstasjon, marka, skiløyper, diverse
butikker, idrettshall, idrettsanlegg, skole og barnehage
- Store balkonger med skyvedører

rommene vil få en praktisk og arealeffektiv løsning hvor
man har plass til å sette dobbeltseng i midten av rommet
og har inngang til soverommet fra hver side av sengen. En
god løsning for å få utnyttet arealet på best mulig måte.
Tre av Penthouse leilighetene vil få egen voksenavdeling
hvor man har inngang fra hovedsoverommet til sitt eget
private bad. Penthouse leilighetene i bygg E og leilighetene
på 99 kvm I bygg E vil få utgang fra hovedsoverommet til

- Brannvarslingssystem i leiligheter og fellesområder med

en egen balkong. Disse balkongene vil vende mot øst og

direkte varsling til brannvesenet

egner seg derfor ypperlig til morgenkaffen.

- Waterguard og komfyrvakt på kjøkken
- Sprinkelanlegg i leiligheter og fellesområder - Felles

For nøyere beskrivelse av standard, se vedlagt

takhage.

leveransebeskrivelse.

Kjøkken
Kjøkken i åpen løsning. Klassisk kjøkken levert fra HTH
eller tilsvarende med hvite, slette fronter. Mørkegrå
benkeplate med nedfelt oppvaskkum med ettgreps
blandebatteri. Integrert komfyr med varmlufts funksjon,

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

https://sagparken.no/bolig/sagparken-sentrum-trinn-2/

induksjon koketopp, oppvaskmaskin, kjøkkenvifte og

ADRESSE

kombiskap for kjøl/frys. Kjøkkenet vil i de fleste rommene

Vannebos veg 157-182, 2743 HARESTUA

være i åpen løsning inn mot stuen, mens i enkelte av de
største leilighetene vil man få en litt mer avgrensning.
Kjøkkenet vil føles luftig og åpent med takhøye overskap.
Stue

REGISTERBETEGNELSE

Eiendommen skal fradeles Gnr. 116, bnr. 2 i Lunner
kommune. (Ideell andel 1/1.)

Stue med store vindusflater. Gipsvegger som blir malt i lys

Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i forbindelse

fargetone og 1 stavs lysoljet eikeparkett. Hvitmalt

med seksjoneringen.

gipshimling. Gir et moderne og stilrent uttrykk. Utgang fra
stuen til flotte, romslig balkonger med glassrekkverk og
gulv i Thermofuru. Det vil bli montert utelys og
stikkontakt. De nederste leilighetene i blokk C og E, vil få
privat hagedel, i tillegg til terrasseplatting. Hagedelen vil
bli på samme plan som takhagen.
Baderom
Leilighetene mellom 41-71 kvm vil bli levert med et våtrom,
mens leiligheten mellom 99-114 kvm vil få to våtrom.
Baderomsinnredning leveres med heldekkende servant på
underskap, speil med lysarmatur. Nedsenket dusjnisje

PRIS

Pris fra 2 500 000 til 7 700 000
Totalpris fra 2 514 150 til 7 714 150
Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre
prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når
selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til
prislisten.

OFFENTLIGE FORBEHOLD
OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til
kjøpesummen betale følgende omkostninger:
- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi
kr 6 250
- Etableringskostnader for opprettelse av sameie kr 6 500
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585
- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr 585
- Grunnboksutskrift kjøper kr 230
Omkostninger utgjør kr 14 150
I tillegg skal det innbetales 3 x månedlige fellesutgifter
som oppstartskapital i sameiet.
Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og
merverdiavgift.
Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget
aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko

BETALINGSBETINGELSER

Kjøper skal innbetale 10% ved kontraktinngåelse.
Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar
med Bustadsoppføringslova §12
All innbetaling er å anse som depositum iht.
Bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles
forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil
beløpet anses som forskudd.
Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for
ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt
forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt
vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt
entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova §
12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de
tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf.
§ 12, andre ledd, første setning. Dersom det er avtalt en
utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter
bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre setning er
kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som
forfaller før garantiplikten etter § 12 inntrer. Kjøpers plikt
til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen
forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter
bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.
Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales
pr. overtakelsesdato.
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om
forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Prosjektet er rammegodkjent av Lunner kommune.
Det tas forbehold om endelig offentlig godkjenning,
herunder igangsettingstillatelse.
Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere
eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved
eiendommen og boligen.
SELGERS FORBEHOLD

Selgers tar forbehold om følgende:
- offentlig godkjenning av prosjektet blir gitt uten
endringer av vesentlig karakter for prosjektet eller den
enkelte bolig.
- at det selges 50 % av boligenenes samlede verdi og 50%
av næringslokaer er utleid før igangsetting
Selgers forbehold skal være avklart innen 01.09.21
Når endelig offentlig godkjenning foreligger kan selger selv
velge å frafalle forbehold om antall solgte boliger og utleie
av næring innen ovennevnte frist.
Forsinket levering.
Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av
koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil
kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at
det gir kjøper rett til dagmulkt.
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til
kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som
skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold,
brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge
fristen for overtakelse.
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.
Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.
All informasjon er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og
prisliste.
OVERTAKELSE

Antatt ferdigstillelse for prosjektet vil være ca. Q4 2022
forutsatt at det er gitt igangsettingstillatelse av
betongarbeid innen Mai 2021. Selgers forbehold må være
avklart innen 6 måneder fra kontraktsinngåelse. Dersom
bygging blir igangsatt ved siste frist for selgers forbehold,
vil antatt ferdigstillelse bli ca Q4 2022
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den
avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren
skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det
nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte

overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra

AREALANGIVELSE

det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova

P-rom: 42-114 kvm

§18.

S-rom: 41-111 kvm

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er

kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien.

angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innvendig

Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7

målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive innvendige

kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av

vegger, boder, rørføringer og sjakter. P-ROM er BRA

påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt

fratrukket innvendig bod/sekundærrom. S-rom er

utføres arbeid i en ferie.

inkludert vegger mot tilliggende rom. Mindre avvik fra
oppgitte arealer i de enkelte rom vil kunne forekomme.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle

nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om

innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er

mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i

betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

dag ikke er detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik i

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om

oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag.

seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er

Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige

gjennomført.

avvik.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er

overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på

oppmålt etter tegninger datert 11.02.21, 15.02.21

eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de
øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og

Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940.

utomhusarbeider.

Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på
tegningene.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig
brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt

BYGGEMÅTE

foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme
gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan
gjennomføres på overtakelsesdagen.
Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt
det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen
skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen
er overført.
Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse
tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger.Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle
innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er
betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.
Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen
blir gjennomgått/befart samtidig som boligens
driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått.
Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres
innen rimelig tid.

Konstruksjon: Sokkeletasjene, plan 1 og 2 har bærende
konstruksjon i betong. Fortrinnsvis bærende yttervegger
og innvendige søyler og bjelker, samt betongskiver i enkelte
innvendige bæreakser. Til og med plan 2 utføres alle dekker
i betong. Alle blokkene bygges med bærende yttervegger i
massivtre over plan 2, og med ytterligere bærende
innervegger i innvendige bæreakser.
Dekker over plan 3 utføres i massivtre.
Fasade: En naturlig og usminket trefasade. Vil ha en varm,
gyllen farge når bygget er nytt, og kommer til å patineres
grått etter hvert som bygget utsettes for naturkreftene.
Yttervegger av primert massivtrevegger med utvendig
påforing, isolasjon og utvendig kledning. Kledning av
vedlikeholdseffektivt treverk, fortrinnsvis Thermofuru.
Sokkel i slipt, hvit betong med mønster i falske fuger.
Tilsvarende byggetrinn 1. Blokkene kles i Thermofuru.
Beslag, vindus- og dørkarmer og øvrige detaljer
pulverlakkert i RAL-farge (eller NCS-kode) definert av
arkitekt.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være
byggerengjort.
Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god
margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå
forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli
ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

Balkonger blokk C:
Balkonger som tydelig markeres som enkeltelementer, og
som varierer noe i størrelse. Skaper et spill liggende utenpå
fasaden, og framstår som lette konstruksjoner.
Glassrekkverk. Bakenforliggende vegg i kledningsmateriale
tilsvarende bygget for øvrig. Dekke i Thermofuru.

Balkonger blokk D:

TOMT

Balkongene framstår som sunket inn i bygningskroppen

Tomteareal er ca. 4 000 kvm på eiet tomt.

snarere enn som kragende ut fra den. Glassrekkverk.

Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til

Skillevegger i thermofuru. Bakenforliggende vegg i

seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

kledningsmateriale tilsvarende bygget for øvrig. Dekke i

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse dog med

Thermofuru.

forbehold om endringer rundt utforming av torget som er
planlagt mellom beygningene.

Balkonger blokk E:

Det gjøres oppmerksom på at det grønne arealet mellom

Utkragende, individuelle balkonger i varierende størrelse

Blokk E og Blokk A er avsatt til fremtidig utbygging.

og med glassrekkverk. Lette, små volumer som skaper spill
i byggets hjørner. Dekke i Thermofuru.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter

Trapper: Trapper utføres med hovedrepos med flis, trinn

sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av

kles med belegg. Rekkverket skal ha en konstruksjon i

kommunen.

eksponert massivtre.
Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det
Heiser: Det vil bli levert heis i bygget som stopper ved hvert

angitte areal ikke er oppmålt enda.

etasjeplan.
Ventilasjon: Sentralisert balansert ventilasjon med

PARKERING/GARASJE

varmegjenvinningsfunksjon.

Det vil medfølge en parkeringsplass i carport med

Dører og vinduer: Hvitmalte dører. 12 x 58 mm hvite

mulighet for el-bil lading til hver av leilighetene.

gerikter. Skyvedører i enkel utføring med pocketkarm der

Se vedlegg fra Ohmia for mer infomasjon om detaljer og

dørbladet forsvinner inn i veggen. Entrédør i
høytrykkslaminat.
Alle innvendige vinduskarmer males i hvitt.
Åpningsvinduer i leiligheter skal som hovedregel være
innadslående. Der åpningsvinduer går ned til gulv, bygges
et beskyttelsesrekkverk i herdet/laminert glass utvendig.

betingelser rundt lading.
Dersom det ved ferdig detaljprosjektering blir carporter til
overs, forbeholder Sagparken Utvikling AS seg retten til å
selge eller å leie disse ut. Ved evt. salg vil disse plassene
tilbys først til kjøpere av toppleilighetene i blokk C og E.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan

Se leveransebeskrivelse fra selger.

organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Dette
kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers
boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom

ANTALL SOVEROM

(anleggseiendom), eller bli lagt som fellesareal med

1-3

vedtektsfestet bruksrett. Selger forbeholder seg retten til å
fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andelav

EIERFORM

Eierseksjon

carport og fellesarealer vil kunne finne sted først etter
ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i panlegg og fellesarealer.
Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i

BOLIGTYPE

kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers

Prosjekterte leiligheter og næringslokaler

ansvar å gjennomføre overskjøtingene.

SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter
bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 29.

Parkeringanlegg og Fellesareal anses som overtatt selv om
hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer
at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra
avregning for påløpte kostnader
herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.
Etter eierseksjonsloven § 26 fremgår det at sameiet

BYGGEÅR

gjennom sine vedtekter er forpliktet til å sikre at

Forventet ferdigstilt Q4 2022

parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og
bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer
med nedsatt funksjonsevne, også gjøres tilgjengelige for
disse. Dette kan skje gjennom en midlertidig bytteordning
eller på en annen egnet måte. Byttet gjelder så lenge
beboeren har dokumentert behov. Styret kan gi nærmere
regler om tildelingskriteriene. Videre fremgår det av den
samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt
funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen
seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte
parkeringsplass. Dette forutsetter at seksjonseieren med

nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en
parkeringsplass i sameiet.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den
enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom

BODER

Det vil medfølge en sportsbod med nettingvegger til hver
leilighet. Sportsbodene vil ligge i felles låste rom.
TILVALG

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, eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i
forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.

sameierne etter sameiebrøken.
Fellesutgiftene er stipulert til å ligge på mellom kr. 2 837,til 4 278,- pr mnd. avhengig av størrelse.
Fellesutgiftene vil inkludere bla. Tv/bredbånd, Akonto
fjernvarme, Akonto varmtvann, trappevask, utvendig
vedlikehold, driftskostnader, serviceavtaler,
snømåking/strøing, forretningsførsel, styrehonorar,
utvendig bygningsforsikring, strøm på felles areal etc.
Det gjøres oppmerksom på at i oppgitte felleskostnader er
følgende inkludert:
- Tv/bredbånd via Viken fiber. Kr. 599,- pr mnd.
- Akonto fjernvarme: kr 500,- pr mnd

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de

- Akonto varmtvann kr. 300,- pr mnd

kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
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.

I tilegg faktureres følgende:
- Kommunale avgifter: Kommunen fakturerer direkte til
hver enkelt seksjonseier.
- Eiendomsskatt: Kommunen fakturerer direkte til hver
enkelt seksjonseier.
- Renovasjon: HRA fakturer direkte. Priser for 2021 er på
kr. 3 770,- pr år.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget
betales ved overtakelsen.

For nøyere beskrivelse av budsjett og estimerte
fellesutgifter, så vedlegg i salgsoppgaven.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg
og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister
for tilvalg og endringer kan være utgått på
avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt
kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre
endinger på selgers leveranse.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

Byggetrinn 2 vil bestå av en sokkel i hvit med slipt betong
som speiler byggetrinn 1. Dette vil sammen ramme inn det
nyetablerte torget. I sokkelen vil det komme
næringsarealer.

SAMEIE/FORETTNINGSFØRER

Forretningsfører: USBL
Selger har på vegne av sameie anledning til å stifte og å
inngå bindende forretningsføreravtale
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre
blir valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett,
vedtekter og ev. husordensregler.
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av
USBL
Budsjett vil også være vedlegg til kjøpekontrakt. Det tas
forbehold om endringer i budsjettpostene og
fellesutgiftene.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke
som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i
eiendomsmeglingsloven.

3 blokker i massivt tre vokser ut av betongsokkelen i
varierende volum og høyde. Oppå sokkelen finnes en
avskjermet takhage, som alle blokkene har direkte tilgang
til. I næringsdelene vil det komme ulike typer næring som
sammen skal danne et torg og en hyggelig sosial arena. Det
er planlagt scene og vannarragement. Grønt areal
kombinert med steinbelagte områder vil sammen lage et
hyggelig samlingspunkt. Alle leilighetene vil få mer eller
mindre utsikt mot torget. Fra Penthouseleilighetene og de
øverste leilighetene i bygg C og E vil man få flott utsikt mot
Nordmarka og enkelte vil se Harestuvannet.
Takterressen vil bli et naturlig samlingssted for
boligseksjonene og det er kun boligseksjonene som har
tilgang til dette området. Her vil det bli beplantning,
gressplen, interne veier og lekeplass
Carporter vil ligge på 2 sammenhengende rekker i bakkant.
Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller
innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.
Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med

sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil

aksepterer at sameiets styre skal representere alle

også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter

sameierne ved gjennomgang av fellesarealene.

til å gjøre seg kjent med disse.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av
utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av
boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen.
Det gjøres oppmerksom på at
leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet
ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil
forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig
beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale
oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger.
Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting
og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta
stopper eventuelle krav om dagbøter.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

HEFTELSER/SERVITUTTER

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.

På eiendommen er det tinglyst følgende

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også

servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel

for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
På eiendommen er det tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel

VELFORENING

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller
offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for
etablering av velforening eller lignende som kjøper blir
pliktig medlem av.
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt
på medlemmene i den aktuelle forening/sameie.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg
og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.
Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som
etableres for det samlede boligfelt.
Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved
overskjøting av boligen.

ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3054/116/2:
22.01.1915 - Dokumentnr: 900353 - Bestemmelse om
gjerde
NSBs betingelser vedtas
Gjelder denne registerenheten med flere
23.04.1915 - Dokumentnr: 900354 - Skjønn
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
NSBs betingelser vedtas
Gjelder denne registerenheten med flere
25.07.1919 - Dokumentnr: 900279 - Skjønn
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
Gjelder denne registerenheten med flere
11.02.1925 - Dokumentnr: 900347 - Erklæring/avtale

VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Disposisjonsrett

Sameiet vil bestå av 45 boligseksjoner , samt 6-7

Gjelder denne registerenheten med flere

næringsdeler - totalt 51-52 seksjoner.
Til boligseksjoner med markterrasse er uteområder på

10.06.1926 - Dokumentnr: 900307 - Bestemmelse om veg

bakkeplan lagt som eksklusiv bruksrett til de respektive

Vegvesenets betingelser vedtatt

seksjonene. For seksjoner med markterrasse/hageparsell,

Gjelder denne registerenheten med flere

er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for vedlikehold,
plenklipp, vanning o.l. Én bod er lagt som tilleggsdel til

08.01.1932 - Dokumentnr: 900171 - Erklæring/avtale

hver av boligseksjonene. Én carport er lagt til som

Rettighetshaver: Televerket

bruksrett til hver av boligseksjonene.

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

Interessenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med
vedtekter. Disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

10.03.1933 - Dokumentnr: 900279 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket

REGULERINGSFORHOLD

Boligen ligger i et område regulert til boligformål

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

24.11.1933 - Dokumentnr: 900280 - Erklæring/avtale

Bestemmelse om vann/kloakkledning

Rettighetshaver: Televerket

Bestemmelse om veg

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter

Gjelder denne registerenheten med flere

m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

09.09.1960 - Dokumentnr: 3381 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

19.02.1937 - Dokumentnr: 425 - Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

15.04.1961 - Dokumentnr: 1430 - Bestemmelse om
vannledn.

06.11.1942 - Dokumentnr: 1753 - Skjønn

Med flere bestemmelser

Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
03.11.1961 - Dokumentnr: 4384 - Erklæring/avtale
19.07.1951 - Dokumentnr: 2087 - Skjønn

Rettighetshaver: Televerket

Rettighetshaver: Statnett Sf

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter

Org.nr: 962 986 633

m.v.

Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
----------

22.03.1963 - Dokumentnr: 1180 - Bestemmelse om vannrett

Transport

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:116 Bnr:6 Fnr:5

Fra: Vinstra Kraftselskap Da

Bestemmelse om vannledning

Org.nr: 944 001 751

Bestemmelse om båt/bryggeplass

Til: Statnett Sf

Med flere bestemmelser

Org.nr: 962 986 633

Gjelder denne registerenheten med flere

25.07.1951 - Dokumentnr: 904282 - Elektriske kraftlinjer

18.04.1963 - Dokumentnr: 1475 - Elektriske kraftlinjer

Hadelands E.verk reg.

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere

06.10.1952 - Dokumentnr: 3221 - Skjønn

18.04.1963 - Dokumentnr: 1476 - Elektriske kraftlinjer

Elektriske kraftlinjer

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
17.07.1963 - Dokumentnr: 2944 - Erklæring/avtale
25.10.1952 - Dokumentnr: 3496 - Elektriske kraftlinjer

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:66 Bnr:19

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Med flere bestemmelser

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere

27.12.1952 - Dokumentnr: 4325 - Bestemmelse om vannrett

12.09.1963 - Dokumentnr: 3814 - Skjønn

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:71 Bnr:16

Elektriske kraftlinjer

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
27.12.1963 - Dokumentnr: 5732 - Elektriske kraftlinjer
23.09.1954 - Dokumentnr: 3453 - Elektriske kraftlinjer

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
02.05.1964 - Dokumentnr: 1779 - Bestemmelse om
22.03.1955 - Dokumentnr: 824 - Bestemmelse om vannrett

vannrett

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:173 Bnr:141

Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om veg

15.04.1958 - Dokumentnr: 1003 - Bestemmelse om

Gjelder denne registerenheten med flere

vannrett
Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:173 Bnr:60

27.07.1967 - Dokumentnr: 3672 - Bestemmelse om veg

Bestemmelse om veg

Bestemmelse om vannledning

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere

13.02.1959 - Dokumentnr: 496 - Bestemmelse om vannrett

20.10.1967 - Dokumentnr: 5184 - Erklæring/avtale

Regulering av areal i forbindelse med

Grensegangssak

veggrunn/jernbanegrunn

Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om planovergang
NSBs betingelser vedtas

03.12.1979 - Dokumentnr: 9025 - Bestemmelse om

Med flere bestemmelser

vannrett

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:115 Bnr:121
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

16.01.1968 - Dokumentnr: 184 - Erklæring/avtale

Med flere bestemmelser

Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv

Gjelder denne registerenheten med flere

Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

06.10.1980 - Dokumentnr: 6643 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:84 Bnr:25

08.04.1969 - Dokumentnr: 1743 - Bestemmelse om gjerde

Gjelder denne registerenheten med flere

Overført fra: Knr:0533 Gnr:115 Bnr:108
Gjelder denne registerenheten med flere

09.02.1981 - Dokumentnr: 952 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:64 Bnr:143

08.04.1969 - Dokumentnr: 1743 - Bestemmelse om veg

Bestemmelse om veg

Rettighetshaver WOLD, JØRGEN som eier av 115/8

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
04.03.1982 - Dokumentnr: 1526 - Jordskifte
22.12.1972 - Dokumentnr: 9025 - Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

18.05.1982 - Dokumentnr: 3481 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

22.12.1972 - Dokumentnr: 9026 - Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

21.07.1983 - Dokumentnr: 6714 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:80 Bnr:1

24.04.1973 - Dokumentnr: 2647 - Erklæring/avtale

Gjelder denne registerenheten med flere

NSBs betingelser vedtas
Gjelder denne registerenheten med flere

30.11.1984 - Dokumentnr: 9911 - Fredningsvedtak
Gjelder denne registerenheten med flere

24.05.1973 - Dokumentnr: 3382 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

30.11.1984 - Dokumentnr: 9914 - Fredningsvedtak

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere

01.02.1974 - Dokumentnr: 719 - Jordskifte

13.05.1985 - Dokumentnr: 3441 - Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

15.03.1974 - Dokumentnr: 1754 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere

05.05.1986 - Dokumentnr: 3198 - Jordskifte
Gjelder denne registerenheten med flere

16.10.1975 - Dokumentnr: 6602 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

05.05.1986 - Dokumentnr: 3199 - Jordskifte

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere

20.09.1976 - Dokumentnr: 6828 - Bestemmelse om

13.01.1987 - Dokumentnr: 232 - Elektriske kraftlinjer

kloakkledn

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:173 Bnr:472

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
15.06.1987 - Dokumentnr: 4378 - Jordskifte
04.02.1977 - Dokumentnr: 849 - Jordskifte

Gjelder denne registerenheten med flere

Gjelder denne registerenheten med flere
31.07.1987 - Dokumentnr: 5920 - Fredningsvedtak
22.01.1979 - Dokumentnr: 425 - Elektriske kraftlinjer

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

18.02.1988 - Dokumentnr: 1456 - Fredningsvedtak
Gjelder denne registerenheten med flere

06.02.1979 - Dokumentnr: 781 - Erklæring/avtale

25.04.1990 - Dokumentnr: 3321 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk

06.05.2016 - Dokumentnr: 405978 - Registrering av grunn

Gjelder denne registerenheten med flere

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

----------

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:189

Diverse påtegning
Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550

06.05.2016 - Dokumentnr: 405984 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:

25.04.1991 - Dokumentnr: 2736 - Elektriske kraftlinjer

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:190

Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
Gjelder denne registerenheten med flere

06.05.2016 - Dokumentnr: 405996 - Registrering av grunn

----------

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

Diverse påtegning

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:191

Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550
14.09.2016 - Dokumentnr: 832415 - Arealoverføring
22.09.2006 - Dokumentnr: 452071 - Best. om adkomstrett

Areal overført til: Knr:3054 Gnr:173 Bnr:320

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:116 Bnr:72

Vederlag: NOK 26 500

Gjelder denne registerenheten med flere

Omsetningstype: Fritt salg

23.11.2006 - Dokumentnr: 578743 - Elektriske kraftlinjer

22.11.2018 - Dokumentnr: 1589764 - Registrering av grunn

Rettighetshaver: Glitre Energi Nett AS

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

Org.nr: 981 915 550

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:207

Med flere bestemmelser

Elektronisk innsendt

Gjelder denne registerenheten med flere
----------

01.01.2020 - Dokumentnr: 793915 - Omnummerering ved

Transport

kommuneendring

Fra: Hadeland Energinett AS

Tidligere: Knr:0533 Gnr:116 Bnr:2

Org.nr: 880 340 492
Til: Glitre Energi Nett AS

02.06.2020 - Dokumentnr: 2528785 - Registrering av

Org.nr: 981 915 550

grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:

28.06.2007 - Dokumentnr: 520833 - Best. om adkomstrett

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:215

Rettighetshaver: Knr:3054 Gnr:115 Bnr:120

Elektronisk innsendt

Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0533 Gnr:115 Bnr:133

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av

Gjelder denne registerenheten med flere

panterett til fordel for Sameiet i henhold til
eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

03.07.1992 - Dokumentnr: 4113 - Opprettelse av
matrikkelenheten

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til

Sagbrukstomta - areal 229 daa

megler.

03.04.2006 - Dokumentnr: 186797 - Registrering av grunn

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som

Utskilt fra denne matrikkelenhet:

plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:72

selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne
gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt

03.12.2014 - Dokumentnr: 1060601 - Sammenslåing

drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0533 Gnr:115 Bnr:108

Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra,

Sammenslått med denne matrikkelenhet:

kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

Knr:0533 Gnr:115 Bnr:133
Sammenslått med denne matrikkelenhet:

AVBESTILLING

Knr:0533 Gnr:115 Bnr:139

Kjøpers adgang til å avbestille følger av
bustadoppføringslova kap. VI.

19.12.2014 - Dokumentnr: 1122427 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt

Knr:3054 Gnr:116 Bnr:186

igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jf. Bustadoppføringslova § 54.

21.03.2016 - Dokumentnr: 265547 - Sammenslåing

Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktsum

Sammenslått med denne matrikkelenhet:

inkludert merverdiavgift.

Knr:0533 Gnr:116 Bnr:184

Dersom forbrukeren avbestiller etter

juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av

igangsettingstillatelse er gitt, fastsetter selgeren krav på

ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova

vederlag og erstatning i samsvar med

bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens

Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer

her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme

all risiko ved avbestilling.

betegnelsene.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke

i sin helhet av kjøper.

kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom

Bustadoppføringslova § 3.

avbestilling vurderes
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to
ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og
kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående
varsel når selger finner dette hensiktsmessig.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og
oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og
planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.
Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, omfang av
kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke
nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å
anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik
kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene.
Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt
og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende
eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et
eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de
planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert
i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er
avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og
leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper,
vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av
leveransen er begrenset til denne.
Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de
generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske
utformingen av byggene.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra
utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse
etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt
inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder
følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille
plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk
forskrift.

boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23.
Dersom et erverv har funnet sted i strid med
eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte
overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper
likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og
oppgjør til selger vil finne sted tross manglende
overskjøting.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig
til eget bruk.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta
ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig
kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene
er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak
reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli
1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter
Bustadoppføringslova.
Kjøper er innforstått med at forpliktende
finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges
megler når avtale om kjøp inngås iht.
Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse
opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers
byggelånsbank.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept.
Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med
tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel
bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig
misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at
omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall
dekkes av kjøper.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper
ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må
det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.
Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker
elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre

GARANTIER

kjøpesum i egen markedsføring.

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil
selger stille de nødvendige garantier i samsvar med

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.

Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta

Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til

utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

kommunen.

ENERGIMERKING

EIENDOMSSKATT

Utbygger har målsetting om energimerke C og

Eiendomsskatten vil bli fakturert direkte fra kommunen.

oppvarmingskarakter Grønn.
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som

VEI, VANN OG AVLØP

kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle

strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste

eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har

boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som

private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen

tilfredsstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller

regning. For ytterligere opplysninger om de private

D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger

stikkledningene tar man kontakt med kommunen.

oppfylle plikten ved å garantere for energi- og
oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved
ferdigstillelse.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra
selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr.
OPPVARMING

25 000 I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Vannbåren gulvvvarme i alle rom.
El-anlegg: Elektrisk anlegg leveres etter offentlig krav.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt

Sikringsskap med automatsikringer i leiligheten. Felles

markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og

tavle med målere sentralt i trapperom.

illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses
om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med

ADGANG TIL UTLEIE

henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et
videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av

Bolig med en boenhet som fritt kan leies ut i sin helhet.

Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle

Deler av boligen kan også leies ut, forutsatt at det er en del

vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også

av boligens godkjente hoveddel med rom godkjent for varig

medfører garantistillelse.

opphold og at den utleide delen ikke er adskilt som en
selvstendig boenhet.
Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner
utover generelt krav om radonmåling ved utleie.
Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger vedrørende
korttidsutleie av boligseksjoner.
INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Viken fiber leverer Altibox system. Trekkes frem til ett
punkt i stue. Trekkrør for nett/tv til soverom etableres.
Kjøper er selv ansvarlig for å bestille trekking til soverom
om ønskelig fra Viken fiber. Dette må gjøres etter at kjøper

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med
salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner,
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper
har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på
grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom
på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å
sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med
megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er
viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale
om kjøp inngås.

har tatt over leiligheten. Skap med ruter for trådløst nett er
en del av leveransen, plasseres ved siden av sikringsskapet

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN

inne i leiligheten. Alle seksjoner får standardpakke for

HANDEL

nett/tv fra Viken fiber ved overtagelse, dette er inkl. i

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot

felleskostnadene. Ønsker man mer kapasitet på nett, flere

hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er

kanaler etc., bestiller man dette selv etter overtagelse av

megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

leiligheten.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å
KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av
ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er
en primær- eller sekundærbolig.
Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder
plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der
kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på
kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan
gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

VERDIVURDERING

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere
"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med
"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som
mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller
som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende
mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som
gjør transaksjonen mistenkelig.

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer
salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal
gjenspeile eiendommens normale verdi på
vurderingstidspunktet.
VEDLEGG

Tegninger: herunder plan 03, blokk C og D, typsik plan

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket

Blokk C &D, Bloll E, plan 3, Toppetasje - Alle datert 15.02.21

som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter

- Blokk C&E, Plan3, takterrasse alle datert 11.02.21

etter Hvitvaskingsloven.

Basiskart/situasjonskart datert 27.03.20
Oversiktsperspektiv datert 19.02.20

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å
akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.
Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende

Leveransebeskrivelse fra utbygger datert 19.02.21
Landskapsplan - oversiktsplan datert 30.04.20
Grunnbok datert 23.09.20
Forslag til vedtekter og budsjett
Oversikt over felleskostnader

kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers
kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt
forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og
pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering
for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt
og oppgjør foretatt.

OPPDRAGSANSVARLIG

Sindre Backe
Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 911 62 040
E-post: sindre@em1hadeland.no

SELGERS SANKSJONER

Hege Blisten Nylen

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av

Eiendomsmegler MNEF

kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes

Telefon: 477 50 632

oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger
rett til å heve kontrakten.
Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før
fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder
betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet
skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om
tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd
bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten,
jfr. Buofl. § 57 andre ledd.
TVISTER

Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved
forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene
fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved
boligens verneting.
FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.
FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din
megler setter deg gjerne i forbindelse med en
forsikringsrådgiver.

E-post: hege@em1nittedal.no
Oppdragsnummer: 1211205021
Oppdatert dato: 17.03.2021.

SAGPARKEN SENTRUM BYGGETRINN 2
Nabolaget Harestua - vurdert av 54 lokalkjente
OPPLEVD TRYGGHET

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Veldig trygt 89/100

Familier med barn
Husdyreiere
Etablerere

NABOSKAPET
Godt vennskap 78/100

KVALITET PÅ SKOLENE
OFFENTLIG TRANSPORT
Harestua stasjon
Linje L3, L3x, R30, R30x

7 min
0.7 km

ALDERSFORDELING

40 min

Harestua skole (1-10 kl.)
400 elever, 26 klasser

Bjertnes videregående skole
500 elever, 26 klasser

Stovner videregående skole
700 elever, 45 klasser

18.9 %
18 %
17.3 %

7 min
0.6 km

24 min
23.4 km

38 min
36.3 km

LADEPUNKT FOR EL-BIL
Harestua stasjon

15.8 %
15.2 %
21.5 %

SKOLER

7.7 %
7.7 %
7.2 %

14.9 %
16.5 %
15.2 %

42.6 %
42.6 %
38.9 %

Oslo Gardermoen

Veldig bra 77/100

Barn
(0-12 år)

Ungdom Unge voksne
(13-18 år)

(19-34 år)

Voksne

Eldre

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Harestua

1 536

631

Harestua

2 594

1 124

Norge

5 328 198

2 398 736

BARNEHAGER
7 min

Harestua Arena barnehage (0-5 år)
90 barn, 5 avdelinger

«Trygt miljø. Ingen "snobbefaktorer".
Rolig og nært naturen. Meget bra
velforening.»
Sitat fra en lokalkjent

Eventyrskogen barnehage (0-5 år)
80 barn, 2 avdelinger

Harestua barnehage (0-5 år)
38 barn, 2 avdelinger

5 min
0.5 km

8 min
0.7 km

8 min
0.7 km

DAGLIGVARE
Rema 1000 Harestua
Kiwi Harestua
Post i butikk

0.1 km
9 min
0.8 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS Avd. Ringerike kan ikke holdes
ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

VARER/TJENESTER
Granstunet Kjøpesenter

1. Egen bil

21 min

Apotek 1 Harestua

9 min

2. Tog/T-bane
3. Gående

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

TURMULIGHETENE

25% i barnehagealder
41% 6-12 år

Nærhet til skog og mark 97/100

19% 13-15 år
16% 16-18 år

STØYNIVÅET
Lite støynivå 95/100

TRAFIKK
Lite trafikk 93/100

FAMILIESAMMENSETNING
Par m. barn

SPORT
Arena Flerbrukshall

5 min

Aktivitetshall, bordtennis, turnhall

Harestua stadion

7 min

Ballspill, fotball, friidrett

Par u. barn

0.5 km
Enslig m. barn

0.6 km

Hadebra Treningssenter

13 min

Spartacus Treningssenter

10 min

Enslig u. barn

Flerfamilier

BOLIGMASSE
0%

40%
Harestua

89% enebolig
6% rekkehus

Harestua
Norge

5% annet

SIVILSTAND
Norge

Gift

38%

34%

Ikke gift

47%

53%

Separert

10%

9%

5%

4%

«Landlig, med god tilgang til friluftsliv.»
Sitat fra en lokalkjent

Enke/Enkemann
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Generelt
BESKRIVELSEN ER IKKE UTTØMMENDE, MEN BESKRIVER OG ANGIR
KVALITETER PÅ VIKTIGE ARKITEKTONISKE ELEMENTER, SAMT FORVENTET
LEVERANSE.
Kvaliteter

Elektrisk

-

Bygges etter TEK 17
Målsetting om energimerke C og oppvarmingskarakter GRØNN.
Carport (bredde ca. 2,7m). Bredde carport kan avvike noe ved
endelig prosjektering. Se egen beskrivelse av lademuligheter i
prospektet.
- Sportsbod med nettingvegger
- Heis
- Vannbåren gulvvarme i alle gulv
- Sentralisert balansert ventilasjon med varmegjenvinningsfunksjon
- Integrerte hvitevarer på kjøkken. Electrolux eller tilsvarende
- Vestvendt og solrik beliggenhet
- Gangavstand til togstasjon, marka, skiløyper, diverse butikker,
idrettshall, idrettsanlegg, skole og barnehage
- Store balkonger med skyvedører
- Brannvarslingssystem i leiligheter og fellesområder med direkte
varsling til brannvesenet
- Waterguard og komfyrvakt på kjøkken
- Sprinkelanlegg i leiligheter og fellesområder
Elektrisk anlegg leveres etter offentlig krav. Sikringsskap med
automatsikringer i leiligheten. Felles tavle med målere sentralt i trapperom.

Belysning

Det leveres 1 stk. utelampe + stikkontakt på balkong. Downlights på
baderom, samt led belysning i/ved speil, 1 stk. taklampe i entré, 1 stk.
taklampe på soverom, 1 stk. taklampe i bod for de leiligheter som har
innvendig bod. Lys i vifte på kjøkken.

Tv og internett

Viken fiber leverer Altibox system. Trekkes frem til ett punkt i stue. Trekkrør
for nett/tv til soverom etableres. Kjøper er selv ansvarlig for å bestille
trekking til soverom om ønskelig fra Viken fiber. Dette må gjøres etter at
kjøper har tatt over leiligheten. Skap med ruter for trådløst nett er en del av
leveransen, plasseres ved siden av sikringsskapet inne i leiligheten. Alle
seksjoner får standardpakke for nett/tv fra Viken fiber ved overtagelse, dette
er inkl. i felleskostnadene. Ønsker man mer kapasitet på nett, flere kanaler
etc., bestiller man dette selv etter overtagelse av leiligheten.
En sokkel i hvit, slipt betong som speiler byggetrinn 1 og rammer inn det
nyetablerte torget. Sokkelen rommer næringslokaler.
3 stk. treblokker, som huser boliger, vokser ut av betongsokkelen i varierende
volum og høyde.
Oppå sokkelen finnes en avskjermet takhage, som alle blokkene har direkte
tilgang til.
Sokkeletasjene, plan 1 og 1M, har bærende konstruksjon i betong.
Fortrinnsvis bærende yttervegger og innvendige søyler og bjelker, samt
betongskiver i enkelte innvendige bæreakser. Til og med plan 2 utføres alle
dekker i betong. Alle blokkene bygges med bærende yttervegger i massivtre

Uttrykk

Konstruksjon
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over plan 2, og med ytterligere bærende innervegger i innvendige bæreakser.
Dekker over plan 3 utføres i massivtre.

Fasadematerialer

Sokkel i slipt, hvit betong med mønster i falske fuger. Tilsvarende byggetrinn
1. Blokkene kles i Thermofuru. Beslag, vindus- og dørkarmer og øvrige
detaljer pulverlakkert i RAL-farge (eller NCS-kode) definert av arkitekt.

Utvendig
Beskrivelse

Yttervegger av primert massivtrevegger med utvendig påforing, isolasjon og
utvendig kledning. Kledning av vedlikeholdseffektivt treverk, fortrinnsvis
Thermofuru.

Uttrykk

En naturlig og usminket trefasade. Vil ha en varm, gyllen farge når bygget er
nytt, og kommer til å patineres grått etter hvert som bygget utsettes for
naturkreftene.

Kledning

Panelkledning i Thermofuru. Yttertak med sedum.

Ytterdører

Ytterdører i boligblokker leveres med både karm, terskel og dørblad i RALeller NCS-farge definert av arkitekt.
Der det eventuelt er nødvendig utføres sparkeplater i rustfritt stål.

Vinduer

Vinduer leveres med vinduskarm i RAL-farge definert av arkitekt. Fortrinnsvis
aluminiumsmantlede trevinduer.
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Leiligheter, innvendig
Beskrivelse

Lyse og plasseffektive leiligheter i forskjellige størrelser.
Gode solforhold, vestvendt beliggenhet og gode planløsninger er vektlagt.

Uttrykk

Lysmalte overflater. Lyst parkettgulv og hvit gipshimling.

Vegger

Gipsvegger i lysmalte, jevne overflater.

Gulv

1 stavs lysoljet eikeparkett. Lakkerte fotlister i eik.

Himling

Hvitmalt gipshimling.

Møte mellom vegg
og himling

Listfritt.

Dører

Hvitmalte dører. 12 x 58 mm hvite gerikter.
Skyvedører i enkel utføring med pocketkarm der dørbladet forsvinner inn i
veggen. Entrédør i høytrykkslaminat.

Vinduer

Alle innvendige vinduskarmer males i hvitt.
Åpningsvinduer i leiligheter skal som hovedregel være innadslående.
Der åpningsvinduer går ned til gulv, bygges et beskyttelsesrekkverk i
herdet/laminert glass utvendig.

Baderom

Baderomsinnredning leveres med heldekkende servant på underskap, speil
med lysarmatur. Nedsenket dusjnisje (90x90cm) med 10x10 cm fliser på gulv
dusjsone. Dusjvegger i herdet glass, innfellbare. Grå, keramiske fliser på gulv i
dimensjon 20 x 20 cm og hvite, keramiske fliser på vegg i dimensjonen 20x40
cm. Vegghengt toalett med soft-close og innebygd sisterne. Alle armaturer er
"ettgreps" og dusjbatteri er termostatstyrt.
Hvitmalt himling med innfelte downlights.
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Kjøkken

Kjøkkeninnredningen blir levert fra HTH eller tilsvarende. Hvite fronter og
skap med mørkgrå benkeplate. Integrert komfyr med varmluftsfunksjon,
induksjon koketopp, oppvaskmaskin, kjøkkenvifte og kombiskap for kjøl/frys.

Skap soverom

Det leveres 1 meter skap pr. sengeplass. På plantegninger kan dette avvike
ved at det er angitt mer skapplass enn det som leveres. Dette for å illustrere
hva det kan være plass til.

Fellesområder, innvendig
Vegger

Gulv

Vegger med gipsutføring males i farger definert av arkitekt.
I så stor grad som mulig skal hele veggflater eksponere det konstruktive
massivtreet, som skal overflatebehandles for UV- og brannmotstand.
Postkasser leveres med systemnøkkel tilsvarende leilighetsnøkkel.
Leveres i hvit utførelse.
Keramiske fliser. Gråfarget.

Himling

Systemhimling, T-profil med A kant.

Dører

Dører i fellesområder utføres i robust og god kvalitet. F. eks. i
høytrykkslaminat. Både karmer og dørblad i RAL- eller NCS-farge definert
av arkitekt.

Vinduer

Vindusinnfestinger i fellesområder utføres i robust og god kvalitet. Alle
vinduskarmer i RAL- eller NCS-farge definert av arkitekt.

Trapp

Trapper utføres med hovedrepos med flis, trinn kles med belegg.
Rekkverket skal ha en konstruksjon i eksponert massivtre.

Bodareal

Boder og øvrig lagerareal skal ha en funksjonell og robust utføring.
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Balkonger, blokk C
Beskrivelse

Utkragende, ikke-sammenhengende balkonger med glassrekkverk og med
skillevegger i tre. Utelys og stikkontakt.

Uttrykk

Balkonger som tydelig markeres som enkeltelementer, og som varierer noe i
størrelse. Skaper et spill liggende utenpå fasaden, og framstår som lette
konstruksjoner.

Vegger

Glassrekkverk. Bakenforliggende vegg i kledningsmateriale tilsvarende bygget
for øvrig.

Dekke

Trebord, thermofuru.

Himling

Eksponert underside av massivtredekke.

Møte mellom vegg
og himling

Skyggekant.

Dører

Skyvedører. Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Vinduer

Store vindusflater i integrert i glassfelt.
Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Dekkeforkant

Dekkeforkant med beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Side 6 av 8

Balkonger, blokk D
Beskrivelse

Balkonger integrert i bygningskroppen. Lune og beskyttende, men romslige.
Utelys og stikkontakt.

Uttrykk

Balkongene framstår som sunket inn i bygningskroppen snarere enn som
kragende ut fra den.

Vegger

Glassrekkverk. Skillevegger i thermofuru. Bakenforliggende vegg i
kledningsmateriale tilsvarende bygget for øvrig.

Dekke

Trebord, thermofuru.

Himling

Eksponert underside av massivtredekke.

Møte mellom vegg
og himling

Skyggekant.

Dører

Skyvedører. Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Vinduer

Store vindusflater i integrert i glassfelt.
Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Dekkeforkant

Dekkeforkant med beslag i RAL-farge definert av arkitekt.
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Balkonger, blokk E
Beskrivelse

Utkragende, individuelle balkonger i varierende størrelse og med
glassrekkverk. Utelys og stikkontakt.

Uttrykk

Lette, små volumer som skaper spill i byggets hjørner.

Vegger

Glassrekkverk. Bakenforliggende vegg i kledningsmateriale tilsvarende bygget
for øvrig.

Dekke

Trebord, fortrinnsvis Thermofuru.

Himling

Eksponert underside av massivtredekke.

Møte mellom vegg
og himling

Skyggekant.

Dører

Skyvedører. Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.
Gjennomgående leiligheter med balkong på to sider vil mest sannsynlig få
skyvedører mot vest og balkongdør på motsatt side.

Vinduer

Store vindusflater i integrert i glassfelt.
Karmer og beslag i RAL-farge definert av arkitekt.

Dekkeforkant

Beslått dekkeforkant. Enhetlig uttrykk i RAL-farge definert av arkitekt.
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Navn, hva sameiet omfatter og dets formål

1-3 Formål
Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig
drift og vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste for så vel eiere
og brukere av seksjonene for bolig og næring.

Sameiebrøken bygger hovedsakelig på BRA for bruksenhetens hoveddel. Tilleggsdeler,
terrasse/balkong eller boder er ikke medregnet.

Bruksenhetens hoveddel og eventuell(e) tilleggsdel(er) utgjør til sammen bruksenheten.

Til boligseksjoner med markterrasse er uteområder på bakkeplan lagt som bruksrett til de
respektive seksjonene. For seksjoner med markaterrasse/hageparsell, er den enkelte seksjonseier
selv ansvarlig for vedlikehold, plenklipp, vanning o.l. Én bod er lagt som tilleggsdel til hver av
boligseksjonene. Én carport er lagt til som bruksrett til hver av boligseksjonene. Teknisk rom er
lagt som tilleggsdel til seksjon xx (næringsseksjon).

Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av både en hoveddel og
eventuell(e) tilleggsdel(er). Tilleggsdelene består av arealer som i den tinglyste
seksjoneringsbegjæringen er definert som tilleggsdeler til bruksenheten.

Sameiet består av 45 boligseksjoner, samt 6 næringsseksjoner – totalt 51 seksjoner. Seksjon 1 til
og med seksjon 45 er boligseksjoner, mens seksjon 46 til og med seksjon 51 er
næringsseksjoner.

1-2 Eiendommen
Sagparken 2 sameie omfatter eiendommen gnr. xxx bnr. xxx i Lunner kommune.

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sagparken 2 sameie. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst
den xx.xx.xxxx.

1.

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

SAGPARKEN 2 SAMEIE
(org. nr.
)

for

VEDTEKTER

UTKAST
Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet av utbygger/selger/forretningsfører i
forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme, og kan
bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser,
kommunens behandling av seksjoneringsbegjæring, fradeling av matrikler m.v. Det tas uttrykkelig forbehold om
hvordan eiendommene blir oppdelt, størrelsen på sameiet herunder oppdeling i antall eierseksjoner og
organisering av parkeringsarealene. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt/salgsmateriell.
Vedtektene fastsettes av utbygger før overlevering.

(8) Renovasjon for boligene ivaretas i felles avfallssystem for boligene. Alt avfall generert i
forbindelse med aktiviteten i Næringsseksjonene skal håndteres separat av eller innen
Næringsseksjonene.

(7) Oppsett av faste skilt og andre reklame/profileringsanordninger på næringsfasader skal skje
innenfor det tillatte etter offentlig regulering og oppsettet er ikke avhengig av godkjenning fra
styret. Medfølgende denne retten følger også en vedlikeholdsplikt for slike skilt o.l. som i sin
helhet skal besørges og bekostes av Næringsseksjonene. Ved bruk av lysskilt skal det tas
tilbørlig hensyn til beboerne i sameiet slik at disse ikke blir unødig sjenert. Skilt og reklame på
fasade skal ta hensyn til byggets arkitektur.

(6) Næringsseksjonene skal i tilknytning til lovlig virksomhet i sin bruksenhet, ha rett til å sette
opp markiser, parasoller, blomsterkasser, beplantning og andre innretninger som er vanlige for
den bruk som skal drives. Iverksettelse av disse tiltakene krever ikke godkjennelse fra sameiets
styre.

(5) For boligseksjonene skal utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting
og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc., samt øvrige bygningsmessige
arbeider godkjennes av styret, som skal skje etter en samlet plan for bygningene vedtatt av
årsmøtet. Fargevalg og type skal godkjennes av styret.

(4) Verken årsmøtet eller sameiets styre kan fatte beslutninger som på en urimelig måte
begrenser eller unødvendig vil vanskeliggjøre lovlig næringsvirksomhet i Næringsseksjonene.

(3) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte
være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.

(2) Den enkelte seksjonseier har, med de unntak og presiseringer som fremgår nedenfor, rett til å
nytte eiendommens fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene. Næringsseksjonene har rett til å benytte fellesareal, bl.a. for
persontransport og levering av tjenester. takhage o.l.

3-1 Rett til bruk
(1) Sameiet er et kombinasjonsbygg. Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan ikke brukes til
næringsformål. Næringsseksjonene, seksjon xx til xx, kan brukes til den virksomhet som til
enhver tid er tillatt iht. reguleringen. Seksjonene xx til xx omtales heretter som
"Næringsseksjonene".

3. Bruken av boligen og fellesarealene

I forbindelse med eierskifte eller utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret
v/forretningsfører om ny eier eller leietakers navn, samt melding om ny adresse på eier, eller
navn og adresse på eiers kontaktperson.

2-1 Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin seksjon,
herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller
disse vedtektene.

2. Rettslig råderett
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4-2 Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av samtlige parkeringsplasser, inkludert carporter.

4-1 Sameiets parkeringsplasser
Sameiet/seksjonseierne disponerer 45 parkeringsplasser. Av disse ligger
• 45 parkeringsplasser i carport som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner ihht.
seksjoneringsbegjæringen
• Øvrige parkeringsplasser på eiendommen er felles bruk. Boligseksjonene skal ikke
benytte disse som sine faste parkeringsplasser. Hovedbruken skal være for gjester av
næring- og boligseksjonene, evt. for salg.
•

4 Parkering

3-3 Ordensregler
Innenfor de rammer som fremgår av vedtektene kan styret fremlegge forslag til ordensregler som
vedtas av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Eksklusiv bruk av fellesareal for samtlige næringsseksjoner
Samtlige næringsseksjoner har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer:
• Sine respektiveinngangspartier, , boder og tekniske- rom og anlegg mv. som utelukkende
betjener næringsseksjonene
• Sykkelparkering utendørs
•
Søppelrom for næring
Eksklusiv bruk av fellesareal for samtlige boligseksjoner
Samtlige boligseksjoner har rett til eksklusiv bruk av følgende arealer:
• Inngangspartier, oppganger, trappeløp, korridorer, boder og tekniske- rom og anlegg mv.
som utelukkende betjener boligseksjonene
• Sykkelparkering avsatt til boligseksjoner iht tinglyst seksjonering
• Utendørs renovasjonsanlegg
• Carporter til den enkelte seksjon iht. tinglyst seksjonering
Endring av en etablert enerett krever samtykke fra de seksjonseierne som direkte berøres av
endringen, jf. esl. § 25 (6).

3-2 Eksklusiv bruk av fellesareal
Det er avtalt rett til eksklusiv bruk til enkelte fellesarealer for boligseksjonene og
næringsseksjonene, jf. esl. § 25 (6) Se vedlagte kart over hver enkelt etasje.

I de vedlagte planskissene, er det for hver etg definert hvem som kan benytte seg av de
forskjellige arealene.

(10) Det er forbud mot oppsetting av parabolantenner i sameiet.

(9) Sameiet tillater kameraovervåking. Kameraovervåking skal meldes og merkes.
Kameraovervåking skal normalt ikke finne sted dersom vakthold/overvåking kan løses eller
risikoen minimeres gjennom alternative tiltak.
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(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

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

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

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

5-1 Sameiernes vedlikeholdsplikt
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt
omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat, avstillingsenhet for brannalarm,
ventilasjonsaggregat, komfyrvakt og waterguard til oppvaskmaskin.
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører
j) Eiere av seksjoner med markaterrasse/hageparsell plikter å holde dette arealet ved like,
herunder plenklipp, vanning, klipp av hekk etc.

5. Vedlikehold, ombygning og endring av egen seksjon

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

Årsmøtet kan fastsette ordensregler og retningslinjer for bruken av parkeringsplassene.

4-3 Kostnader
Kostnader til felles drift og vedlikehold av parkeringsplasser utendørs, skal fordeles mellom
næringsseksjonene og boligseksjonene etter sameierbrøk.
Kostnader til felles drift og vedlikehold av carporter skal fordeles mellom boligseksjonene med
lik del.

4

(2) Utvendig tilbygg, endringer eller inngrep i fasaden kan ikke foretas uten samtykke fra
sameiet, videre kreves godkjennelse fra bygningsmyndighetene.

5-3 Ombygning og endring av egen seksjon
(1) Verken styret eller en enkelt seksjonseier kan motsette seg innvendig ombygning som gjelder
endringer av en seksjon, med mindre det svekker eiendommen bygningsteknisk eller er til
vesentlig sjenanse eller ulempe for øvrige seksjonseiere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
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Hvis kostnaden ikke kan tilbakeføres til en bestemt næringsseksjon, men til begge
næringsseksjonene, skal kostnaden fordeles mellom eierne av næringsseksjonene ut fra
sameiebrøken til næringsseksjonene.

a) Hver av eierne av Næringsseksjonene skal dekke følgende kostnader til egen seksjon
• Vedlikehold og drift av tekniske anlegg som bare eller i det vesentligste betjener sin
næringsdel
• Snøbrøyting, strøing og grøntvedlikehold som bare eller i det vesentligste gjelder sin
næringsdel
• Håndtering av avfall tilhørende sin næringsdel (dersom hver seksjon ikke har etablert et eget
system)
• Utskifting av vinduer og inngangsdører som bare eller i det vesentligste betjener sin
næringsdel
• Drift- og vedlikehold av nød- og ledelys samt brannalarmanlegg som bare eller i det
vesentligste betjener sin næringsdel
• Vedlikehold og drift av inngangsparti og trapperom som bare eller i det vesentligste gjelder
sin næringsdel
• Elektrisk strøm i fellesarealene i næringsdelen
• Kommunale avgifter som gjelder sin næringsdel
• Alle andre vedlikeholds- og driftskostnader knyttet til fellesarealer og anlegg som bare eller i
det vesentligste gjelder sin næringsdel

”Boligseksjonene” med de installasjoner og fellesarealer som naturlig hører til seksjonene,
betegnes i det følgende som boligdelen.

”Næringsseksjonene” med de installasjoner og fellesarealer som naturlig hører til seksjonen,
betegnes i det følgende som næringsdelen.

Felleskostnadene er ikke uttømmende oppregnet, og eventuelle andre felleskostnader vil bli
fordelt etter samme prinsipp. Dette innebærer at kostnad som kan tilbakeføres til en bestemt
seksjonstype (næring eller bolig) skal belastes der, mens andre kostnader fordeles på begge
seksjonstyper etter fordelingsnøkkel slik som angitt nedenfor. Hvis en kostnad bare eller i det
vesentligste betjener Næringsseksjonene, skal eierne av disse seksjonene belastes for kostnaden.
Hvis en kostnad bare eller i det vesentligste betjener boligseksjonene, skal eierne av
boligseksjonene belastes for kostnaden. Hvor det er hensiktsmessig skal Næringsseksjonene og
boligseksjonene inngå egne driftsavtaler.

Felleskostnadene skal fordeles på seksjonene slik det fremgår av dette punktet i vedtektene.

6-1 Felleskostnader
Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den
enkelte bruksenhet, andre arealer seksjonseier har enerett til å bruke eller som seksjonseier har
fått ansvar for å vedlikeholde. Alle bygningsmessige konstruksjoner, fasader og tak mv. er
undergitt sameiets felles ansvar.

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

(3) Dersom en seksjonseier erverver flere seksjoner og ønsker å slå disse sammen, skal årsmøtet
vedta reseksjonering forutsatt at den aktuelle seksjonseieren dekker kostnadene og det ikke er
bygningsmessige forhold til hinder for sammenslåing.
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Følgende kostnadselementer fordeles mellom alle seksjonseierne
Byggforsikring
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Vedlikehold, utbedring og utskifting av heiser og elektriske anlegg som er felles for boligog næringsdelen:
Krav fra kommunen ifht HC: Heis kan brukes av offetligheten til 1. etg ved inngangsparti sør,
slik at folk på torget skal få tilgang til heis for å komme seg opp og ut mot gangvei på baksiden,
som leder opp til togstasjon. Seksjonseierne bruker låsebrikke for å komme videre opp på
leilighetsplanene. Kostnader for denne heisen fordeles 80/20 mellom bolig og næring
• Kostnader til strøm i sameiets fellesarealer som ikke tilordnes bolig- eller næringsdelen
• Kostnader ved reparasjon og vedlikehold av betongdekke som ligger under boligene og er
tak til næringsseksjonen
• Kostnader til drift og vedlikehold av felles elektrisk hovedtavle, felles vann/avløpssystem
samt andre fellesanlegg.
• Andre kostnader som ikke kan henføres enten til boligdelen eller næringsdelen.
• Kostnader for elektronisk forvaltning-, drift- og vedlikeholdsperm (FDV)
• Kostnader til daglig drift og renhold av gatearealer utenfor sameiets bygningsmasse
• Fjernvarme
• Sprinkel- og brannvarslingsanlegg
• Vedlikehold av Sedumtak

c)
•
•
•
•

Fordelingen mellom eierne av boligseksjonene skal skje ut fra sameiebrøken til boligseksjonene
likevel slik at fordelingen skal skje ved at 30 prosent av utgiftene fordeles med like store beløp
på hver boligseksjon, mens øvrige 70 prosent av utgiftene fordeles på hver boligseksjon etter
sameiebrøken.

b) Eierne av boligseksjonene skal dekke følgende kostnader
• Vedlikehold og drift av tekniske anlegg som bare eller i det vesentligste gjelder boligdelen
• Snøbrøyting, strøing og grøntvedlikehold av arealer på sameiets grunn eller som det har
bruksrett til som bare eller i det vesentligste gjelder boligdelen
• All drift og vedlikehold av bodarealene som gjelder boligdelen
• Elektrisk strøm i fellesarealene i boligdelen
• Kostnader til tilknytning til utgifter forbundet med etablering av felles
kommunikasjonsplattform, herunder bredbånd, TV, o.l. til boligdelen
• Drift og vedlikeholdskostnader til porttelefon, låser og portsystem som gjelder boligdelen
• Kommunale avgifter som gjelder boligdelen
• Vedlikehold og drift av inngangsparti, trapperom, innvendig og utvendig gårdsrom som bare
eller i det vesentligste gjelder boligdelen
• Utvendig vedlikehold, utbedring og utskifting av vinduer (isolerglass) ytterdører og fasade
som gjelder boligdelen, herunder balkonger/terrasser
• Håndtering av avfall i boligseksjonene.
• Drift- og vedlikehold av nød- og ledelys samt brannalarmanlegg i boligseksjonene.
• Vaktmestertjenester for fellesarealene som bare eller i det vesentligste gjelder boligdelen.
• Kostnader til felles drift, vedlikehold (og eventuelle utskftinger) av takhage.
• Alle andre vedlikeholds- og driftskostnader knyttet til fellesarealene og anlegg som bare eller
i det vesentligste gjelder boligdelen.
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7-3 Fravikelse
Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel
13.

7-2 Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk og brudd på ordensregler.

7. Mislighold m.m.

6-3 Heftelsesform
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

6-2 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som
følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp
som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført.

Forskudd akontobeløp
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale akontobeløp fastsatt av styret eller
årsmøtet. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.
Andel felleskostnader for Næringsseksjonene skal avregnes innen 30. april påfølgende år.
Næringsseksjonene plikter å dekke sin andel av fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre
fellestiltak på eiendommen direkte.

Individuelle kostnader
Kostnader som gjelder den enkeltes bruksenhet slik som strømforbruk, renovasjon, kommunale
avgifter, (inkludert vannavgift) og eiendomsskatt faktureres ikke via sameiet og inngår dermed
ikke i fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier vil motta faktura direkte til seg fra leverandørene.

Energiforbrukskostnader (herunder eventuelt varmetap) til fjernvarme skal fordeles etter
sameierbrøk og fordeles på hver seksjonseier. Dersom energiforbrukskostnader overstiger
budsjettert kostnad, kan styret beslutte å øke felleskostnadene tilsvarende.

Kostnader nevnt under pkt. c) skal fordeles med 80 % til boligdelen og 20 % til næringsdelen,
med unntak av kostnader til styrehonorarer, arbeidsgiveravgift på styrehonorarer, revisjon,
forretningsførsel som skal fordeles med lik andel pr. seksjon.

8

Årsmøtet

9-3 Varsel om og innkalling til årsmøte
(1) Forut for ordinært årsmøte skal styret varsle seksjonseierne om dato for møtet og om frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.

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

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.

9.

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer sameiet utad og tegner dets navn.

8-3 Styrets vedtak
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan
gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens
stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.

(3) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.

(2) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder å
treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styret kan
videre inngå avtale om forretningsførsel.

(3) Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger
nestleder blant sine medlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år om ikke annet er bestemt av
årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

8-1 Styret - sammensetning
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med inntil
5 varamedlemmer. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

8. Styret og dets vedtak
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Konstituering
Styrets årsberetning
Årsregnskap
Valg av styremedlemmer
Andre saker som er nevnt i innkallingen

(4) Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig forvaltning,
e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet
formål eller omvendt,

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

(2) Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av årsmøtet med
vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får
flest stemmer skal regnes som valgt.

9-7 Vedtak på årsmøtet
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke årsmøtet fatte vedtak i andre saker
enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
(1) I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med én stemme for hver boligseksjon de eier. Hver
næringsseksjon har 2 stemmer pr seksjon, totalt 12 stemmer.
(2) Hver seksjonseier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis
en stemme.

9-5 Møteledelse og protokoll
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke
behøver å være seksjonseier. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra årsmøtet.

▪
▪
▪
▪
▪

9-4 Saker som skal behandles på ordinært årsmøte
På ordinært årsmøte skal disse sakene behandles:

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som
etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det
ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes
punkt 9-3 (1).

(2) Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst
tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel
skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.
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11. Forsikring

10-2 Mindretallsvern
Årsmøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutninger eller handle på en måte som er
egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres
bekostning.

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

(2) Ingen kan delta i en avstemning om:
a)
et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b)
ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c)
et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d)
pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv
eller ens nærstående.

10-1 Ugildhet
(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

10. Ugildhet (inhabilitet) og mindretallsvern

(8) Følgende beslutninger krever tilslutning fra de seksjonseiere det gjelder:
a) at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike.
b) innføring av vedtektsbestemmelse som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen.
c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn det
som følger av vedtektenes punkt 6.

(7) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige
hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen
på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller
utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

(6) Hvis tiltakene etter (5) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

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

f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum,
g) endring av vedtektene.

11

12. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni
2017 nr. 65.

Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring som dekker inventar, innbo og
løsøre i seksjonen.

Styret skal sørge for og påse at eiendommen med bebyggelse til enhver tid er fullverdiforsikret.
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FELLESKOSTNADER

45
3 041

Bolig

6
1 200

Næring

C301
C302
C303
C304
C401
C402
C403
C404
C501
C502
C503
C504
C601
C602
C603
C604
C701
C702
D301
D302
D303
D401
D402
D403
D501
D502
D503
E201
E301
E302
E303
E401
E402
E403
E501
E502
E503
E601
E602
E603
E701
E702
E703
E801
E802

Bolig

3 315
2 886
2 837
3 315
2 886
2 837
3 315
2 886
2 837
2 994
3 299
3 387
3 983
3 299
3 387
3 983
3 299
3 387
3 983
3 299
3 387
3 983
3 299
3 387
3 983
4 185
4 265

Felleskostnader pr måned inkl tillegg
3 408
2 908
2 910
3 392
3 408
2 908
2 910
3 392
3 408
2 908
2 910
3 392
3 408
2 908
2 910
3 392
4 238
4 278

Liste over de enkelte seksjoners felleskostnader:

Antall enheter
Antall kvm BRA

Grunnlag til fordeling:

Sagparken 2 boligsameie

Flat:
Areal:

30 %
70 %

Fordeling boliger flat/etter areal:

Næring
Felleskostnader pr måned
46
1 475
47
1 475
48
1 475
49
1 475
50
1 475
51
1 475
0
0
0
0
0
0
0
-

51
4 241

Totalt

112 500
-

50 000
20 000
30 000
5 625

TV/Bredbånd
Forsikringer
Kommunale avgifter

Energi, strøm
Lås og beslag
Div. adm. Kostnader
Bevar HMS

SUM

8 400
30 000
18 000
19 000
15 000
50 000
12 500
9 800
1 157 741

110 000

Sikring av felleskostnader
Fjernvarme fellesareal
Avregning målere
Heis
Konsulenthonorar
Fjernvarme bolig
Vaktmester
Avdelingsregnskap næring
Heisalarm

100 000

2 250
14 700
9 675
50 000
40 000

Brann og låseservice AS
Blomstertak
Ista Norge
Diversepost serviceavtaler
Brannvernsutstyr og -varsling

Renhold

28 100

HD Solskjerming AS

Snømåking/strøing

33 750
5 625

-

27 250

Gulbrandsen og Olimb AS
Velux Bramo AS

Sauter Norge

Andersen og Aksnes Rørlegger

Alle
Kun bolig
Kun bolig
Alle
Alle
Kun bolig
Kun næring
Kun bolig
-

Kun bolig
Kun bolig
Alle
Alle

Kun bolig
Kun bolig
Kun bolig

Kun bolig

Kun bolig

Alle
Kun bolig
Kun bolig
Alle
Alle

Alle

Alle
Alle

Alle

Alle

Alle
Alle
Alle
Kun bolig
Alle

Styrehonorar
51 000
Arb.avg styrehonorar
7 191
Forretningsførerhonorar
105 500
Vedlikehold
150 000
Serviceavtaler ihht avtaler inngått for Sagparken 1:
GK ventilasjon
33 875

Fordeling

6
1 200

Næring

Alle

Sum

45
3 041

8 000

Revisjonshonorar

Kostnad

Driftsbudsjett:

Antall enheter
Antall kvm BRA

Grunnlag til fordeling:

Bolig

DRIFTSBUDSJETT OG KOSTNADSFORDELING

Sagparken 2 boligsameie

-

6 720
30 000
18 000
14 250
12 000
50 000
9 800
1 055 212

50 000
20 000
24 000
4 500

112 500
-

110 000

100 000

1 800
14 700
9 675
40 000
32 000

15 700

27 000
4 500

1 680
4 750
3 000
12 500
106 179

6 000
1 125

-

-

-

450
10 000
8 000

12 400

6 750
1 125

-

18 200

-

33 875
12 700

6 000
846
12 412
-

941

Næring

Bolig:
Næring:

Avtale med Orona. Gjelder kun bolig.

Dørautomatikk, 1 x kontroll pr. år
Skjøtsel sedumtak. Kun bolig.
Individuell måling/debitering forbruk vann
Dersom det tilkommer andre serviceavtaler enn Sagparken 1
Brannvarsling, sprinkling og nødlys. Avtale med Olimb og Velux. Kun
bolig.
Gjelder kun bolig ihht brøytekart. Parkeringsplass som kun benyttes
av næring, må næring inngå egen avtale.
Gjelder kun fellesareal. Kun bolig - fast renhold + matteleie Avtale
med Reniva
Kr 599 pr mnd ihht avtale med Viken Fiber
Bygningsforsikring, estimert til kr 2500 pr seksjon
Lunner kommune fakturerer dette direkte til den enkelte
seksjonseier.
Gjelder kun fellesareal. Næring har egen måler.
Nøkler, låser, navneskilt, postkasser o.l.
Fellesarrangement, årsmøte, kurs for tilittsvalgte mm
Internkontrollsystem for å følge opp lovpålagt HMS i sameiet. Kr
6.500 + mva lisens etablering 1. år, deretter kr 4.500 + mva i lisens i
året. Fordeling bolig/næring 80/20.
Sikringsordning. 0,6 % av totale felleskostnader pr år
Dette skal dekke fellesarealer for bolig, trappeoppgang, boder. Egen
Kr 200 pr måler pr år for avregning fjernvarme og vann
Servicekontrakt Orona, kr 9500 pr heis ink mva. Inngangsparti sør
Juridisk honorar
Akonto kr 500 pr mnd varme + akonto kr 300 pr mnd vann
Kun for bolig. Estimat

Drift og servicearbeid på automatikk og SD anlegg. Faktura går til
næring
Serviceavtale nødlys og brannalarmanlegg
Årskontroll/service røyk / komfortventilasjon og systemer for brann/
røykskiller.
Avtale HD Solskjerming - fast kostnad fordeles 50/50 + 150,- pr enhet

Vedlikeholdsservice inkl filterskifte en gang pr år. Egen avtale til
næring
Årlig service og kontroll for rørteknisk anlegg. Egen avtale til næring

I henhold til avtale med revisor KPMG. Fordeling: lik andel pr seksjon
ihht vedtekter
Fordeling: lik andel pr seksjon ihht vedtekter
Fordeling: lik andel pr seksjon ihht vedtekter
Avtale med Usbl. Fordeling: lik andel pr seksjon ihht vedtekter
Kun bolig. Næring må betale sine kostnader "up front".

Kommentar

80 %
20 %

Fordeling bolig/næring

45 000
6 345
93 088
150 000

7 059

Bolig

51
4 241

Totalt

%

&

'

"

2492

276

3R
72.56 m²

4670

1 : 200

1515

22811

Felles
42.55 m²

2R
46.76 m²

6500

2R
47.63 m²

6500

( (

Blokk C

3R
72.21 m²

4670

(

#

8500

55

3R
65.94 m²

6330

2R
44.41 m²

Felles
32.74 m²

18376

7400

Blokk D

2R
42.00 m²

4170
3330

1934
11566

(

!

$

8500

'

8330

7420

-

Blokk E

'

3R
64.86 m²

3R
69.78 m²

) * +

,

Felles
33.36 m²

5250

2570

341

Plan 03

6370
4720

5750

7670

5570

2730

7670

5570

4870
5600
3920

'

4R
98.97 m²

4800

4308
7312
6260

410

100

N

* %

%

ELBYE

6

' # )1+
34+. )50+ *

2

AR KI TE K TE R

HILLE

&

'

-5 ,/ ),),

/-0+1,0

(

)
!"

+ )) ,)

. #

,+

$ %

WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00

116/2

(

+% #7&&
&
' 8 '

99

-- ,) ),)- - ),,

*

&'
#'

!

$
#

#

6

,+

+ )) ,)

* '$ ' '&

N

4725

2710

2400

2637

3173

P2
115.41 m²

4670

2000

4293

1 : 50

EL.

2915

5884

1800

1 : 50

2400

Felles
28.67 m²

608

3322

Plan 08 - Blokk E -Toppetasje

3029

P1
114.16 m²

6360

6508

6500

15711

Plan 07 - Blokk C - Toppetasje

2000

4292

6500

2388

9175

4371

P1
109.08 m²

7420

3443

2000

Felles
31.28 m²

2900

El.

5250

2245

8101

4900

0

2031

P2
113.25 m²

2570

0

1m

4800

6231

4354
2958

4670

2325

7670

5570

2730

1800

2821

6823
5360
5273

995

4566

5m

4870
5600
3920
2730

4198
1950

2192
2636

295

$
#

* %

%

34

ELBYE

8

' # ,2+
60+1 ,7-+ *

5

: '

2#

./-+2)-

(

)
!"

+ ,- ).

1 #

2#

$ %

34

WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00

AR KI TE K T E R

HILLE

&

+ #9&&

/0 ), ,),/ / 0)

*

&'
#'

!

#

+ ,- ).

* '$ ' '&

4870

5600

3920

2730

N

4284

7420

7069

3R
64.74 m²

600

3R
69.58 m²

Stue / Kjøkken
26.14 m²

1 : 50

4R
98.97 m²

4800

1 : 50

Privat hage
9.36 m²

2570

Plan 06 - Blokk E

3R
64.86 m²

El.

Felles
33.36 m²

5250

Plan 03 - Blokk E

Privat hage
29.49 m²

3R
69.78 m²

Privat hage
67.60 m²

9152

7420

4870
5600
3920

3072
2050

2158

2902

Felles
35.98 m²

23506

El.

5250

2460

3166
1800
2100
2300

1970

Gang
4.10 m²

1970

2088

2570

4239

0

1m

4R
99.24 m²

4800

6193

4281

5m

4870
5600
3920
1222

9240

1650
2000

1300
2032

#

$
#

* %

%

ELBYE

7

' # ,2+
5.+0 ,6-+ *

4

9 '

)+ 3

2

1/-+2)-

(

)
!"

+ ,- ).

0 #

)+ 3

$ %

WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00

AR KI TE K T E R

HILLE

&

+ #8&&

2

+ ,- ).

/. ), ,),/ / .)

*

&'
#'

!

#

#

* '$ ' '&

5750

7670

5570

2730

1 : 50

Plan 04 - Blokk C - Typisk Plan

3R
71.65 m²

4670

6500

2R
47.95 m²

Blokk C

Felles
45.80 m²

1200

200

1200

EL.

6500

2R
47.81 m²
3R
70.39 m²

4670

8500

N

3R
67.42 m²

6330

Blokk D

18376

Felles
34.08 m²

7400

2R
45.53 m²

0

1m

2R
43.38 m²

4170

5m

6370
4720

$
#

* %

%

34

ELBYE

8

' # ,2+
6/+0 ,7-+ *

5

: '

2#

1.-+2)-

(

)
!"

+ ,- )-

0 #

2#

$ %

34

WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00

AR KI TE K T E R

HILLE

&

+ #9&&

./ ), ,),. . /)

*

&'
#'

!

#

+ ,- )-

* '$ ' '&

2000

13700

2492

N

Sov 1
C.301.07
12.93 m²

1 : 50

Plan 02 - Blokk C & D

Sov 2
C.301.08
8.28 m²

Stue / Kjøkken
C.301.09
29.78 m²

3R
72.56 m²

Balkong
C.301.Ba
9.73 m²

Gang
C.301.05
9.17 m²

Privat hage
C.301.Ph
6.46 m²

Bad
C.301.06
6.48 m²

Bad
C.302.02
4.80 m²

Sov
C.302.03
9.00 m²

Heis
C.300.02
4.50 m²

Gang
C.302.01
3.93 m²

46.76 m²

Korridor / Trapp
C.300.01
32.51 m²

Felles
42.55 m²

Blokk C

Stue / Kjøkken
C.302.04
2R24.99 m²

Balkong
C.302.Ba
12.90 m²

Privat hage
C.302.Ph
21.63 m²

6500

EL.

Bad
C.303.02
4.84 m²

Sov
C.303.03
9.00 m²

Gang
C.303.01
3.92 m²

Stue / Kjøkken
2R
C.303.04
25.00m²
m²
47.63

Balkong
C.303.Ba
12.90 m²

Privat hage
C.303.Ph
21.63 m²

6500

Bad
C.304.02
6.48 m²

Gang
C.304.01
9.01 m²

Sov 1
C.304.03
12.92 m²

Sov 2
C.304.04
8.29 m²

Stue / Kjøkken
C.304.05
28.84 m²

3R
72.21 m²

Balkong
C.304.Ba
9.74 m²

Privat hage
C.304.Ph
16.33 m²

4670

8024

8500

Sov 2
10.72 m²

Stue / Kjøkken
28.48 m²

3R
65.94 m²

3817

3701

6330

Balkong
D.301.Ba
12.72 m²

1300

2000

Bad
5.60 m²

Gang
5.97 m²

Sov 1
10.34 m²

2147

4817
2781

4670

Blokk D

2413

Gang
3.29 m²

18376

Korridor / Trapp
D.200.01
25.91 m²

27.88 m²

Bad
4.11 m²

Stue / Kjøkken
22.60 m²

Balkong
D.302.Ba
15.93 m²

Felles Korridor / Trapp
32.74 m² D.300.02

2550

Sov 1
11.10 m²

2740

18376

7400

2R
44.41 m²

4394

6014

Heis
D.300.03
4.25 m²

1900

0

1m

Sov
10.54 m²

1598

Gang
4.14 m²

Stue / Kjøkken
19.66 m²

2R
42.00 m²

2000

Bad
4.44 m²

3814

Balkong
D.303.Ba
8.27 m²

4170

5154
2200
2764

5750

7670

5570

2730

1200

200

1200

5m

6370
4720

11566

1600
2990

$
#

* %

%

ELBYE

8

' # ,2+
6/+0 ,7-+ *

5

34

: '

1.-+2)-

(

)
!"

+ ,- )+

0 #

)+ 2 #

$ %

34

WWW.HMARK.NO FIRMAPOST@HMARK.NO

HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO, +47 23 32 72 00

AR KI TE K T E R

HILLE

&

+ #9&&

./ ), ,),. . /)

*

&'
#'

!

#

)+ 2 #

+ ,- )+

* '$ ' '&

1:400

0

10

20

ELVEFARET , Fv2300

TORG

Blokk D

TAKHAGE

STASJO
FV2300
NSBAK
KEN,

SPT.230.0
19

Blokk C

Blokk E

"X:\nor\oppdrag\Hamar\519\61\5196115\BIM\Landskap\Arkfil\\LAY Landskapsplan 2D.dwg - RLBor - Plottet: 2020-05-04, 09:50:28 - LAYOUT = LA-01 - XREF = KOPI av LA01_Landskapsplan_BYGGERINN 1_ GRÅ, Entreprisegrense, Landskapsplan TORG, Regulerte byggegrenser, Sagparken_mur_UTM, Sagparken_dieseltank_UTM32, Plan 02_m_koordinatfestet,
LARK_3D, Landskapsplan TAKHAGE, T_Kart, T-geom_3D"

1.
2.
3.
4.
5.

2020-04-14
2020-01-18
Dato

F02
F01
Rev.

Beskrivelse

Anbudsgrunnlag

For rammesøknad

For rammesøknad

Utarbeidet

RLBor

RLBor

RLBor

IDHka

IDHka

Fagkontroll

NIESC

RLBor

RLBor

Godkjent

NIESC

5196115

Oppdragsnummer

Tegningsnummer

Sagparken
Landskapsplan - oversiktsplan

Sagparken utvikling AS

LA-01

F03

Revisjon

1:400

Målestokk (gjelder A1)

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større
utstrekning enn formålet tilsier.

2020-04-30

F03

Funksjonsbeskrivelse Lark
Element- og materialliste Lark
Overbygningstegning LA-10 og LA-11
Overvannsplan
Arkitekttegninger

HENVISNINGER

Prosjektgrense

Byggegrense

Eiendomsgrense

Oppstillingsplass for brannbil

Plassbygd benk

Fallpil
Innganger
Hovedinngang

Trær
Belysning

Takutspring, bygg
Sykkelparkering

Mur

Rekkverk

Drensstein
Plasstøpt gummidekke
Asfalt
Barrikadedekke
Sand
Belegningsstein
Plasstøpt betong
Gress
Busker
Revegetering
Kantstein, 0 cm vis
Nye koter 10 cm

Tegnforklaring

Notater

Notater

76

0 1
METER

2

SKALA 1:100

Plantegning C302 og C303

5
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4.8 m²

Sov
9.0 m²

Gang
4.0 m²

Balkong
13.0 m²

10

Stue / kjøkken
25.0 m²

Privat hage
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Plantegning C301
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SKALA 1:100
5

Sov 2
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Sov
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30.0 m²

Balkong
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Gang
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10

Bad
6.5 m²

N

N

Plantegning C401 og C601
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5

Sov
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Sov
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Plantegning C404, C604
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Plantegning C 402, C502, C602, C403, C503, C603
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Sov
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Plantegning C504
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Plantegning C501
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Plantegning C702
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SKALA 1:100

Sov 2
8.5 m²

Bad
3.6 m²

5

Bod
3.6 m²

Sov 3
12.9 m²

Sov 1
13.2 m²

Balkong
30.3 m²

Bad
6.5 m²

Gang
9.2 m²

10

Stue-Kjøkk
46.5 m²

N

N

Plantegning D302, D402, D502

Bad
4.1 m²

Sov 1
10.8 m²

Gang
3.3 m²

Stue / Kjøkken
22.7 m²

Balkong
15.3 m²
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Sov 2
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Bad
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6.0 m²
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Plantegning D401
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Plantegning E201
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Stue
23.7 m²

Bad
6.1 m²

Soverom
10.5 m²

Balkong
14.2 m²

10

Plantegning D403

83

Sov
10.5 m²

Gang
4.1 m²

Bad
4.4 m²

Stue-Kjøkk
19.7 m²

Balkong
7.8 m²

N

N

Plantegning E301

Privat hage
67.2 m²

Balkong
29.0 m²

Sov 2
9.4 m²

Sov 1
13.5 m²
Stue-Kjøkk
29.9 m²

Gang
8.4 m²
Bad
5.0 m²

84

Plantegning E302

Plantegning E303

Plantegning E401, E601

85

0 1
METER

2

SKALA 1:100
5

Sov 2
10.8 m²

Bad
4.6 m²

Gang
4.2 m²

Bad
3.6 m²

Bod
3.1 m²

Sov 3
6.7 m²

Privat hage
9.3 m²

10

Sov 1
13.5 m²

Stue-Kjøkk
45.6 m²

Balkong
14.8 m²

Balkong
9.1 m²

N

Balkong
25.4 m²
Sov 1
9.4 m²

Stue / kjøkken
29.9 m²

Sov 2
13.5 m²
Gang
8.3 m²

Bad
5.0 m²

SKALA 1:100
2

5

10

N

0 1
METER

Balkong
11.3 m²

Sov 2
13.5 m²

86

Plantegning E403, E603

5
2
0 1
METER

SKALA 1:100

Bad
4.6 m²

Gang
4.2 m²

Bad
3.6 m²

Bod
3.1 m²

Sov 1
6.7 m²

Sov 3
10.8 m²

Stue / kjøkken
45.6 m²

Balkong
14.8 m²

10

Plantegning E402, E602

Plantegning E501, E701

Balkong
25.2 m²

Sov 2
9.4 m²

Sov 1
13.5 m²
Stue-Kjøkk
29.9 m²
Gang
8.3 m²
Bad
5.0 m²

0 1
METER
Plantegning E502, E702

2

5

10

N

SKALA 1:100

87

Plantegning E503, E703

88

0 1
METER

2

SKALA 1:100

Bad
4.6 m²

Gang
4.2 m²

Bad
3.6 m²

Bod
3.1 m²

Sov 3
6.7 m²

5

Sov 2
10.8 m²

Stue-Kjøkk
45.6 m²

Balkong
11.3 m²

Sov 1
13.5 m²

Balkong
14.7 m²

10

N

89

Plantegning E801

Balkong
25.4 m²

Stue / Kjøkken
48.4 m²

Vaskerom / Bad
4.4 m²
Korridor
6.4 m²

Gang
8.2 m²

Sov 2
9.6 m²

Bad
4.4 m²
Sov 1
14.1 m²

Sov 3
9.0 m²

Balkong
11.4 m²

0 1
METER

90

Plantegning E802

2

5

10

N

SKALA 1:100

Elbillading
-i ditt nybygg

Velkommen
til et boligsameie med Ohmia som
tjenesteleverandør av elbillading.

Kort om Ohmia
Ohmia er en landsdekkende
tjenesteleverandør av elbillading
til boligselskap. Ohmia er eid av
TrønderEnergi som har mange
tiårserfaring og kompetanse med
å utvikle ny teknologi og
produsere ren og fornybar energi.

Elbillading
- som skreddersydd for nybygg
Som spesialister på elbillading i
boligselskap tar Ohmia kostnaden
og jobben med å installere infrastruktur og klargjøre p-plassene i
bygget for elbillading. Det gjøres
ved å legge opp strømtilførsel til
alle parkeringsplasser og forsegle
det med et deksel. Beboere kan
enkelt koble seg til anlegget når
de trenger lading. Laststyringen i
ladeanlegget vil fordele og justere
strømkapasiteten mellom bilene.
Du som beboer trenger aldri å
bekymre deg for at du ikke får
tilstrekkelig med strøm.

Trenger du elbillading på din
p-plass betaler du en engangssum
for tilgang til anlegget. De første
månedene etter overtagelse har vi
kampanjepris på dette.
Erfaringsmessig er det mange som
velger kampanjepris på tilgang til
anlegget selv om de ikke har elbil,
for å sikre seg den gode prisen.
Ladetilgangen følger p-plassen og
kan være med på å sikre en høyere
verdi av boligen når du på et
tidspunkt skulle ønske å selge.
Etter kampanjeperioden er det
ordinær pris på tilgang til anlegget.

Ladeabonnement
-med alt inkludert
Når du har mottatt ditt p-plass
nummer og ladeanlegget er
ferdigstilt kan du bestille tilgang
til anlegget og et ladeabonnement på
ohmiacharging.no/bestilling.
Prisen for ditt ladeabonnement
blir beregnet i vår priskalkulator
etter hvilken bil du har, hvor
langt du kjører i løpet av ett år
og ditt lademønster.
Når du bestiller et ladeabonnement sender vi deg laderen i posten. Den kan du enkelt
montere selv eller med hjelp fra
oss mot et lite gebyr.
Når det er gjort kobles ladekabelen til bilen og du er klar
til å bli fulladet!

Hva er inkludert i ladeabonnementet?
-Alt inkludert i et fast ladeabonnement
• Vi bytter ladere ved feil og oppgraderer
anlegget hvis teknologisk utvikling tilsier det

• Driftsavtale med årlige kontroller av
ladeanlegget

• Strøm, nettleie og effektavgifter

• Drift og fakturering

• Garanti på lader og anlegg så lenge bolig
sameiet er kunde hos Ohmia

• Kundesupport

• Forsikring av lader og ladeanlegg

• Ingen bindingstid for beboer
• ”Min-side” med god oversikt

Norges største leverandør av elbillading til boligselskap
www.ohmiacharging.no
ohmia@ohmiacharging.no

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 116, Bruksnummer 2 i 3054 LUNNER kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

23.09.2020 kl. 14.05
23.09.2020 kl. 14.05

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Hadelandsvegen 849
3010
LUNNER
2743 HARESTUA

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

2019/605157-1/200 28.05.2019
21:00

VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Fusjon/Fisjon
SAGPARKEN UTVIKLING AS
ORG.NR: 921 458 460
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som
avgivereiendommen før en
som ikke er overført ved
grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
1915/900353-1/20 22.01.1915

BESTEMMELSE OM GJERDE
NSBs betingelser vedtas
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1915/900354-1/20 23.04.1915

SKJØNN
NSBs betingelser vedtas
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1919/900279-1/20 25.07.1919

SKJØNN
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1925/900347-1/20 11.02.1925

ERKLÆRING/AVTALE
Disposisjonsrett
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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1926/900307-1/20 10.06.1926

BESTEMMELSE OM VEG
Vegvesenets betingelser vedtatt
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1932/900171-1/20 08.01.1932

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1933/900279-1/20 10.03.1933

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1933/900280-1/20 24.11.1933

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1937/425-2/20 19.02.1937

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1942/1753-44/20 06.11.1942

SKJØNN
Elektriske kraftlinjer
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

SKJØNN
Rettighetshaver: Statnett SF
ORG.NR: 962 986 633
Elektriske kraftlinjer
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2020/2770033-10/200 20.07.2020** TRANSPORT
1951/2087-19/20 19.07.1951

21:00

TIL: Statnett SF
ORG.NR: 962 986 633
FRA: VINSTRA KRAFTSELSKAP DA
ORG.NR: 944 001 751
1951/904282-1/20 25.07.1951

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Hadelands E.verk reg.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1952/3221-2/20 06.10.1952

SKJØNN
Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1952/3496-2/20 25.10.1952

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1952/4325-3/20 27.12.1952

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 71 BNR: 16
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1954/3453-2/20 23.09.1954

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
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Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1955/824-2/20 22.03.1955

BESTEMMELSE OM VANNRETT
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1958/1003-2/20 15.04.1958

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 173 BNR: 60
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1959/496-3/20 13.02.1959

BESTEMMELSE OM VANNRETT
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1960/3381-2/20 09.09.1960

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1961/1430-3/20 15.04.1961

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1961/4384-2/20 03.11.1961

ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/1180-3/20 22.03.1963

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 116 BNR: 6 FNR: 5
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/1475-2/20 18.04.1963

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/1476-2/20 18.04.1963

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/2944-2/20 17.07.1963

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 66 BNR: 19
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/3814-2/20 12.09.1963

SKJØNN
Elektriske kraftlinjer
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/5732-2/20 27.12.1963

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1964/1779-4/20 02.05.1964

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 173 BNR: 141
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
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m.m.
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1967/3672-2/20 27.07.1967

BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om vannledning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1967/5184-3/20 20.10.1967

ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om planovergang
Regulering av areal i forbindelse med
veggrunn/jernbanegrunn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1968/184-2/20 16.01.1968

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om senking/lukking av
grøft/bekk/kanal/elv
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1969/1743-2/20 08.04.1969

BESTEMMELSE OM GJERDE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0533 GNR: 115 BNR: 108

1969/1743-4/20 08.04.1969

BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver WOLD, JØRGEN som eier av 115/8
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1972/9025-2/20 22.12.1972

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1972/9026-2/20 22.12.1972

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1973/2647-2/20 24.04.1973

ERKLÆRING/AVTALE
NSBs betingelser vedtas
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1973/3382-17/20 24.05.1973

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1974/719-2/20 01.02.1974

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1974/1754-3/20 15.03.1974

BESTEMMELSE OM VEG
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1975/6602-2/20 16.10.1975

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1976/6828-2/20 20.09.1976

BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 173 BNR: 472
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1977/849-2/20 04.02.1977

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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1979/425-2/20 22.01.1979

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1979/781-5/20 06.02.1979

ERKLÆRING/AVTALE
Grensegangssak
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1979/9025-2/20 03.12.1979

BESTEMMELSE OM VANNRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 115 BNR: 121
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1980/6643-3/20 06.10.1980

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 84 BNR: 25
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1981/952-2/20 09.02.1981

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 64 BNR: 143
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1982/1526-3/20 04.03.1982

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1982/3481-2/20 18.05.1982

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1983/6714-3/20 21.07.1983

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 80 BNR: 1
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1984/9911-6/20 30.11.1984

FREDNINGSVEDTAK
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1984/9914-2/20 30.11.1984

FREDNINGSVEDTAK
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1985/3441-2/20 13.05.1985

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1986/3198-6/20 05.05.1986

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1986/3199-3/20 05.05.1986

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1987/232-2/20 13.01.1987

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1987/4378-4/20 15.06.1987

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1987/5920-2/20 31.07.1987

FREDNINGSVEDTAK
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1988/1456-1/20 18.02.1988

FREDNINGSVEDTAK
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GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
1990/3321-2/20 25.04.1990

2018/387184-8/200 01.02.2018
21:00

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
** DIVERSE PÅTEGNING
Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr.
981915550

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Hadelands Energiverk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/387184-23/200 01.02.2018 ** DIVERSE PÅTEGNING
1991/2736-2/20 25.04.1991

21:00

Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr.
981915550
2006/452071-1/200 22.09.2006

BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 116 BNR: 72
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: GLITRE ENERGI NETT AS
ORG.NR: 981 915 550
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/387184-116/200 01.02.2018** TRANSPORT
2006/578743-1/200 23.11.2006

21:00

TIL: GLITRE ENERGI NETT AS
ORG.NR: 981 915 550
FRA: HADELAND ENERGINETT AS
ORG.NR: 880 340 492
2007/520833-2/200 28.06.2007

BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3054 GNR: 115 BNR: 120
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0533 GNR: 115 BNR: 133

2019/640005-1/200 05.06.2019
21:00

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 235 000 000
Panthaver: SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
ORG.NR: 937 889 275
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA
1992/4113-1/20 03.07.1992

OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN
Sagbrukstomta - areal 229 daa

2006/186797-1/200 03.04.2006

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 72

2014/1060601-1/200 03.12.2014 SAMMENSLÅING

Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0533 GNR: 115 BNR: 108
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0533 GNR: 115 BNR: 133
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0533 GNR: 115 BNR: 139
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2014/1122427-1/200 19.12.2014 REGISTRERING AV GRUNN

Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 186
2016/265547-1/200 21.03.2016

SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 0533 GNR: 116 BNR: 184

2016/405978-1/200 06.05.2016

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 189

2016/405984-1/200 06.05.2016

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 190

2016/405996-1/200 06.05.2016

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 191

2016/832415-1/200 14.09.2016

AREALOVERFØRING
VEDERLAG: NOK 26 500
Omsetningstype: Fritt salg
AREAL OVERFØRT TIL : KNR: 3054 GNR: 173 BNR: 320

2018/1589764-1/200 22.11.2018 REGISTRERING AV GRUNN
15:06

Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 207
ELEKTRONISK INNSENDT
2020/793915-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 0533 GNR: 116 BNR: 2

2020/2528785-1/200 02.06.2020 REGISTRERING AV GRUNN
12:29

Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3054 GNR: 116
BNR: 215
ELEKTRONISK INNSENDT

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 23.09.2020 14:05 – Sist oppdatert 23.09.2020 14:05
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Oppdragsnummer: 1211205021 / Megler: Sindre Backe / Hege Nylen
Adresse: Sagparken Sentrum Byggetrinn 2
Gnr: 116
Bolig/leilighet nr.:
Prospekt oppdatert: 17.03.2021

Kjøpesum iht. prisliste kr:

Skriver kr:

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislisten. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold:

KJØPSBEKREFTELSE

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Lån i

v/

e-post

tlf

kr

Egenkapital i

v/

e-post

tlf

kr

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som
fremgår av salgsoppgaven og/eller prislisten. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende
bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge ﬁnansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake

Navn:

Navn:

Personnr.:
Tlf:

Tlf:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted:
Underskrift:

102

Personnr.:
Mobil:

Dato:

Sted:
Underskrift:

EiendomsMegler 1 Hadeland, Storgata 16, 2750 Gran, T 61 32 70 20, E em1@em1hadeland.no

Mobil:

Dato:

Sindre Backe
Eiendomsmegler MNEF
911 62 040
sindre@em1hadeland.no

Hege Blisten Nylén
Eiendomsmegler MNEF
926 36 617
hege@em1nittedal.no

Utbygger:
Sagparken Utvikling AS

EiendomsMegler 1 Hadeland, Storgata 16, 2750
GRAN
Org. nr. 953 376 040
Telefon: 61 32 70 20
Oppdragsnr: 1211205021

