
8 eventyrlige hytter for salg på Hovden Fjellstoge

MOLTETUNET 13 – 34

Når drømmen kan bli virkelighet!

Alle 
hyttene er

KLARE FOR 
INNFLYTTING



Litt mer sol. Litt høyere oppe. Litt enklere.
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Eventyrlig, raust og ekte
Det nye hyttetunet ved  

Hovden Fjellstoge

Hytte på fjellet handler om  
å kombinere det aller beste  
fra naturen, med inneliv som  
gir ro. Enten du er her med  
familien, eller har besøk av  
gode venner. 

På Hovden Fjellstoge tilrettelegger  

vi hytter som ikke bare har høy kvalitet  

og flotte solforhold – vi tilrettelegger  

også for alt du ellers drømmer om.  

Beliggenheten gir deg kanskje Hovdens  

mest solrike område, og naturen er alltid  

nærmeste nabo. Sommer som vinter – du har  

muligheten til å velge det aller beste.

 

Rett utenfor hyttetunet vårt skal vi lage en øy proppfull  

av muligheter for herlige aktiviteter som passer alle aldre.  

Barn eller voksen – her skapes latter og gode øyeblikk. Vårt mål er  

at dette skal bli en møteplass mellom gode hyttenaboer, som samles  

rundt en fellesgrill, i en lavvo, eller rett og slett bare gå en tur i det  

flotte terrenget på øya. Mulighetene kan bli mange.

 

Det aller fineste er kanskje den unike nærheten til naturen.  

Høstens vakre farger og toppturer med familien – vinterens uendelige  

vidder og skimuligheter. Våren som får frem alt det grønne, og sommeren  

med bading og lange grillkvelder. 

Alt rett utenfor hyttedøren. 

3D-visualiseringen er av illustrativ  
karakter, ment for å gi et inntrykk  
av hvordan området blir, og vil  
avvike fra endelig bebyggelse.

 Det går p.t. skibuss til alpinanlegget hver halvtime

 Hyttebyen ligger meget solrikt til i utkanten av Hovden sentrum

 Otra er vår nærmeste nabo og byr på gode opplevelser

 Øya og Gamma kan benyttes året rundt

 Det er regulert skibro over til Vidmyr naturreservat 

Fakta om
Hovden

Fjellstoge



Vi gleder oss til å gjøre  Vi gleder oss til å gjøre  
Fjellstoga til Hovdens beste Fjellstoga til Hovdens beste 
nabolag på fjellet!nabolag på fjellet!

Marcin Matysik og Roy Bakke
(Vertskap på Hovden Fjellstoge)
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Vi har lyst å gjøre din hytte til den gode følelsen av å være hjemme på fjellet.  

Derfor ønsker vi at du skal oppleve at vi tar hånd om de behov du har. Enten du ønsker hjelp til  

snømåking, nedvask av hytten eller kanskje et deilig måltid som venter deg når du ankommer en  

sen vinterkveld? Eller om du har med deg ekstra mange gjester og trenger et ekstra soverom? 

Her på Hovden Fjellstoge står trivsel i sentrum, og vi legger vår stolthet i å skape den. Det gjenspeiles 

i alt du møter her, og kan ikke minst oppleves i vår populære restaurant. Vi tror at det gir det lille 

ekstra, og vil gjøre din opplevelse av hyttelivet ekstra godt!

Velkommen til Hovden

 Vi ligger Øverst i Setesdalen, 850 m.o.h. 

 Vi har en svært populær viltbuffet hver høst.

 Vi benytter lokale råvarer.

 Vi driver ulike aktiviteter både sommer som vinter. 

 Du kan få hjelp til mye praktisk, som utleie om ønskelig,  
 ferdig mat, hyttevakt, nedvask m.m. 

Visste du  
dette om  

Hovden 
Fjellstoge?

6
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Fordi vi vet at du er bevisst i dine valg, er vi  
opptatt av arkitektur, materialvalg og løsninger  
vi vet du vil like.

Bebyggelsen har vekt på å fremheve Setesdalens  

tradisjonsrike og unike stil og arkitektur – med torvtak,  

luftige og lyse løsninger underbygger nettopp dette.

For spesifike materialvalg, se romskjema på side 46,  

eller ta kontakt med oss om du har andre ønsker.

Kvalitet og design

Alle bilder er av illustrativ karakter, ment for å gi et inntrykk av hvordan bebyggelsen blir, og vil avvike fra endelig bebyggelse.

Interiørbildet viser stylet Moltetunet 17, og følger  
bare med ved kjøp av denne spesifikke hytten.

Interiørbildet viser stylet Moltetunet 17, og følger  
bare med ved kjøp av denne spesifikke hytten.
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Ingen av tegningene er i skala. Perspektivene er av illustrativ karakter.  
Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Moltetunet 28-34
4 hytter i byggene

Bilde av Moltetunet 28-30

M34

M32

M28

M30
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PLANTEGNING MOLTETUNET 28  og  32

1.  e t as je

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

Bod
6,9 m2

Bod
2,6 m2

Bad
4,5 m2

Bad
5,6 m2

Stue/kjøkken
37,5 m2

Loftsstue
13,5 m2Soverom

8,7 m2

Soverom
5,7 m2

Soverom
6,0 m2

Gang
5,9 m2

TOTALT BRA: 103,5 m2
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PLANTEGNING MOLTETUNET 28  og  32

2 .  e t as je

2 ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Lof tset as je

LOFT
B R A :  2 4 , 5  m 2     S OV E ROM :  1

Knevegg:
ca. 100 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Knevegg:
ca. 90 cm

Nedfelt himling  
for ventilasjon

Brannvindu i 7A

Brannvindu  
i 7A

Brannvindu  
i 7A

Brannvindu i 7A
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Takhøyde:
ca. 190 cm
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FASADETEGNING MOLTETUNET 28-34

SNITTEGNING MOLTETUNET 28-34
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20 2120 2121

Bildet er tatt fra Multetunet 8



22 2322 2323

Bildet er tatt fra kjøkken i Moltetunet 28.

Interiørbilder inneholder ekstra tilvalg på kjøkkeninnredning.



2424 2525

3D-visualiseringen er av illustrativ  
karakter, ment for å gi et inntrykk  
av hvordan området blir, og vil  
avvike fra endelig bebyggelse.
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

ENTRÉ/
GANG

STUE

LOFTS-
STUE 

KJØKKEN

SOVE-
ROM

BOD
6,9 m2

BAD

Fliser.

Parkett.
14 mm Eik 
enstavs. 

 
Parkett.
14 mm Eik 
enstavs.

Parkett.
14 mm Eik 
enstavs.

Parkett.
14 mm Eik 
trestavs.

Fliser

Fliser 30x60 
cm, Mosaikk  
i dusjnisje/ 
under dusj- 
kabinett pga 
fall mot sluk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett 
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Baderoms- 
panel. 
* Opp- 
gradert  
m/ fliser 
på vegg. 
60x60 cm.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm-
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

I henhold til 
forskrift NEK 
400. Sikrings-
skap i bod  
eller gang. 
Varmekabler. 
Spotter i tak.

TV-punkt. 
Spotter i tak.
Varmekabler  
i gulv.

TV-punkt.
Varmekabler 
i gulv

Spotter i tak.
Varmekabler  
i gulv.

Sikringsskap  
i bod eller 
gang. 
Varmekabler  
i gulv.

Lys / stikk  
i baderoms- 
innredning
Opplegg for 
vaskemaskin/
kondenstørke-
trommel på ett 
bad pr boenhet 
plassert som 
vist på tegning
Elektrisk  
varmekabel  
i gulv. 
Spotter i tak.

Varmtvanns- 
bereder 200 l.  
VVT plasseres  
i bad eller i bod.

1 veggmontert  
toalett (mulig inn- 
kassing av sisterne 
på vegg). 1 ettgreps  
servantbatteri
Dusjkabinett som 
vist på tegning.  
1 dusjbatteri. 1 sluk 
i dusj eller ved 
badekar.
Opplegg for vaske-
maskin/kondens- 
tørketrommel på 
ett bad pr boenhet 
plassert som vist på 
tegning. 1 sluk i bad.
Skap for samlestokk 
plasseres i bad eller 
bod. Varmtvanns- 
bereder 200 l. VVT 
plasseres i bad eller 
i bod.
* Oppgradert til 
dusjdører i glass.

 

Kjøkkenhette 
plassert  
i overskap  
over komfyr.

Ventilasjons- 
aggregat  
plasseres  
i sportsbod 
eller vanlig bod

 

Brannsluknings- 
apparat.
Innvendig sving 
trapp beiset 
lakket furu.

Vedovn.
Det kan ikke 
henge gardin 
mellom ovn  
og vindu.

Hvit Shaker  
innredning, med 
takhøye skap. 
Hvitevarer  
medfølger ikke.
* Oppgradert  
med utvidet 
innredning ihht. 
egen tegning.

 

Det leveres ikke 
garderobeskap

60 cm badroms- 
innredning med 
underskap, speil 
og lys over speil 
med stikk i. 

Romskjema

* Oppgradering gjelder Moltetunet 28-34.
Det tas forbehold om feil i romskjema. De ferdige byggene er gjeldene.
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Annet:
Det leveres i henhold til TEK 10.

Trapper 
Innvendig svingtrapp beiset furu.
* Oppgradert til beiset grå, farge Drivved. 
   Trinn i furu, beiset i tilnærmet samme farge som parkett.

Ventilasjon
Anlegget skal bygges i henhold til gjeldende forskrifter.  
Hver leilighet utstyres med et aggregat for balansert ventila-
sjonsanlegg med varmegjennvinng. Aggregatet plasseres  
på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i bod. Det vil bli avtrekks-
hette fra kjøkken som føres ut på vegg eller over tak. 

Elektroarbeider
Anlegget skal bygges i henhold til gjeldende forskrifter. 
Sikringsskap inne i hver leilighet, flat type som ikke bygger ut 
av veggen. Installasjoner legges som skjult anlegg, men kan 
legges synlig der det er påkrevet. Det beregnes i hovedsak 
doble stikkontakter, flat type. Lyspunkt i tak på soverommene, 
Utvendig belysning ved inngangsdør og på terrasse der det  
er naturlig. Oppvarming besørges med elektrisk energi.  
Det medtas varmekabler i gulv, ihht romskjema. Øvrige rom 
for varig opphold utstyres med vegg monterte ovner.  
TV/data-uttak leveres i stue. 
TV-tilkobling/kabel tv må ordnes av den enkelte kjøper.
Det leveres tilsammen 16 stk spotter.

VVS
Sanitæranlegg utføres i henhold til normalreglementet for 
sanitæranlegg. Kommunale regler for fremføring av forbruks- 
vann følges. Vann og avløpsledninger knyttes til offentlig nett. 
Separat varmtvannsbereder leveres for hver enkelt leilighet. 
Det monteres utvendig spylekran med frostsikring. Alle leilig-
heter har egen stoppekran. Vannledningsnettet legges som 
rør i rør system.

Medregnet 1 stk. sluk på baderom samt bod ved VVT, 200 liter 
VVT, dusjgarnityr og termostatregulert dusjbatteri montert 
montert i dusjkabinett, standard vaskeservant i enkel 60 cm 
underskap, hvitt. Batteri med temperatursperre, av ettgreps- 
serie, vegghengt klosett, sete og lokk i hard plast. 

Det gjøres oppmerksom på at sisternen kan bli innkasset.  
Til kjøkken leveres benkebatteri med temperatursperre,  
el. tilsvarende. Avstegningskran og avløp for oppvaskmaskin. 
Vannavstegningskran i benk.

Ringmur og plate
Jackon, eller tilsvarende, ringmur 250 mm, isolert gulv 250 
mm, armert betonggulv 100 mm. Radonsperre.

Yttervegger 
Utvendig kledning: Royalimpregnert kledning «låvekled-
ning». Sløyfe 24x50 mm, lekte 35x50. vindtetting med GU(X) 
Gips 9mm + vindsperre (sort). Reisverk i 45X145, impregnert 
bunnsvill, 150 mm isolasjon. Fuktsperre 0,20 mm. Innvendige 
utlekting 48x48 mm og 50 mm isolasjon. Innvendig trepanel, 
beiset ett strøk. 

Innvendige vegger
Reisverk 45x95 mm, isolasjon 100 mm, trepanel, beiset ett 
strøk. Baderomspanel på bad.

Etasjeskille 
Bjelkelag 60x240 mm, isolasjon 150 mm, himling panel skygge 
med skrå kant 14x120 mm hvit beiset, gulv er 22 mm vannfast 
spon, ullpapp og 14 mm 1-stavs lakket eikeparkett. 

Flislegging
I alle bad, gang ved inngangsparti og ski bod skal det legges 
fliser på gulv. Oppkant på bad. 30x30 cm i ski bod, 30x60 cm 
i bad, mosaikk i dusj pga. fall.

Takkonstruksjon
Leveres som takstoler, vindsperre, på foring 48x48mm,  
dekket med 22 mm OSB plate, protantekking og torv.  
Isolert maks 300 mm, fuktsperre 0,20, nedlekting 48x48 mm, 
himling  panel skygge med skrå kant 14x120 mm, hvit beiset.

Dører/vinduer
Alle dører (utvendige) ferdig malt hvit, vinduer og terrassedør 
leveres type PVC (kvalitet Shüco el. tilsvarende) hvite,  
spesifikasjoner gitt på tegninger. Innvendige dører er inkludert 
beiset ett strøk.
* Oppgradert til malt grå, RAL7016 på dørblad og karmer.

Listverk
Det er beregnet hvitmalte 15x70 med rette hjørner mot gulv, 
tak og rundt alle vinduer og dører. Synlige hull etter innfesting.

Pipe / ildsted 
Det leveres vedovn med enten stålpipe, Lecapipe eller  
tilsvarende.

Kjøkken/garderobeskap 
Komplett kjøkken innredning. Kjøkkeninnredning Hvit farge 
type «shaker» i MDF.
Det leveres ikke garderobeskap i leilighetene.
Hvitevarer medfølger ikke.

Brannvinduer i Bygg B1 nordre del
I den nordre delen av Moltetunet 32-34 mot Moltetunet 28-30 
vil det komme brannvinduer. Disse vil ikke være åpningsbare.

Beskrivelse



3D-visualiseringen er av illustrativ  
karakter, ment for å gi et inntrykk  
av hvordan området blir, og vil  
avvike fra endelig bebyggelse.
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OPPDRAG
653185004

Kontaktpersoner:
Tommy Vatslid
Eiendomsmegler
Mobil: 41 50 51 23
E-post: tommy.vatslid@krogsveen.no

Eivind Bjorå
Eiendomsmegler
Mobil: 96 88 69 00
E-post: eivind.bjora@krogsveen.no

Ansvarlig megler:
Jøran Flakk
Eiendomsmegler MNEF
e-post: joran.flakk@krogsveen.no

Krogsveen Sørlandet AS avd. Hovden.
Adresse: Skisentervegen 2
47 55 Hovden i Setesdal
org.nr. 924 405 937

UTBYGGER
Hovden Fjellstoge Utvikling AS

EIENDOMMEN 
Bykle kommune, gnr. 1 bnr. 30. 
Rundt den tradisjonelle Fjellstoga på Hovden bygges  
det hytter og leiligheter. Eiendommen som utvikles er  
gnr. 1 bnr. 30. Det planlegges fradelt egne eiendommer 
som seksjoneres, slik at hyttene blir en del av et eier- 
seksjonssameie. Tomtene vil være selveiertomter.

TOMTENE
Tomten for det enkelte bygg blir felles for hvert bygg som 
etter planen vil utgjøre et sameie. Utbygger vil definere 
uteområdet foran hver enhet til bruk for den enkelte enhet, 
se eget vedlegg med tomteinndeling. Det vil bli etablert 
felles stikkveier for adkomst. Områder som er satt av til 
parkering for disse eiendommene planlegges lagt som 
fellesareal med bruksrett.

EIERFORM
Selveier.

ADKOMST
Fra Hovden sentrum følger du riksvei 9 nordover. Når du 
har passert avkjøringen til skisenteret, følger du veien 
videre i 2 kilometer. Da ligger Fjellstoga med sine tilliggen-
de områder på venstre side. Kommer du fra Haukeligrend, 
ligger Fjellstoga på høyre side ca. 2,5 kilometer før Hovden 
sentrum.

BELIGGENHET
Hovden Fjellstoge ligger solrikt, kun ca. 2 km nord for 
Hovden sentrum, og med den uberørte fjellheimen som 
nærmeste nabo. Mot vest, på den andre siden av Otra, 
ligger Vidmyr naturreservat, og mot øst ligger Hovden 
landskapsvernområde. 
Fjellstoga disponerer p.t. øya som ligger i elven, og der vil 
det bli etablert felles bålplass og område for aktivitet.

KORT OM PROSJEKTET
På tomten rundt den etablerte, populære og tradisjonelle 
Hovden Fjellstoge lengst oppe på Hovden oppføres to- og 
tremannshytter og leiligheter. Fjellstoga med sitt gjestfrie 
vertskap vil kunne tilby både gode måltider og servicetje-
nester for den som ønsker det. Prosjektet er under utbyg-
ging fra syd mot nord.

BEBYGGELSEN
P-rom inneholder: Alle rom oppgitt i BRA, fratrukket inn-
vendige boder. BRA utgjør entre, gang, stue, kjøkken, bad/
wc, soverom og bod. Salgstrinn 3 omfatter tomtene A4, 
A5, B5 og B6 der det på hver av disse tomtene planlegges 
oppført hytter med to eller tre boenheter med til sammen 
9 enheter. Se tegning for den enkelte tomt. Det blir  
etablert felles parkeringsplass på området mellom hyttene 
og RV 9 ihht. plan. 

INNHOLD 
Det blir lagt vekt på å gi enhetene familievennlige og  
innholdsrike løsninger. De enkelte enhetene inneholder  
3 soverom, alle har 2 bad og 2 stuer, samt kjøkken, entre 
og bod. Se plantegning for innhold i de enkelte enhetene.

STANDARD 
Overflater og utstyr er valg ut fra at dette skal være hygge-
lige og praktiske fritidsboliger. Se leveransebeskrivelse.

BODER OG PARKERINGSPLASSER 
Det medfølger 1 stk. parkeringsplass på utvendig, felles 
parkeringsplass. I tillegg er det satt av ½ parkeringsplass 
pr. boenhet til gjesteparkering. All parkering organiseres 

Eiendommen fra A til Å

29

som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

VEI, VANN OG AVLØP 
Området tilknyttes offentlig vann og avløp. Det kan bli 
private stikkledninger i de private veiene. Det blir private 
veier inne på området.

SAMEIET 
Hver bygning er planlagt å utgjøre et eierseksjonssameie, 
med to eller tre boligseksjoner (antallet seksjoner kan 
eventuelt bli justert i forbindelse med utbyggingen).  
Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie 
iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet  
enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av  
sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn  
2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap  
og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for 
at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter 
som fastsettes av årsmøtet. 

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med 
ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden 
tillater det. 

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER 
1) Felleskostnader:
Størrelsen på felleskostnadene vil avhenge av hvilke  
tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles 
ihht. vedtektene for sameiet. 

Det foreligger p.t ikke budsjett. Månedlige felleskostnader 
er stipulert til kr. 20,- pr. kvm. BRA pr. mnd. for det første 
driftsåret, hvor man har lagt til grunn at deler av kommu-
nale avgifter (variabel del og renovasjon), forsikring på 
bygget, strøm på fellesarealer, noe vaktmestertjenester 
som snømåking av fellesarealer, felles belysning etc. er 
inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, 
da dette er basert på erfaringstall. 

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sam- 
eiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameier-
brøk. 

Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes 
til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger 
vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. 

Kostnader knyttet til tjenester fra Fjellstogas vertskap  
og fasiliteter dekkes av den enkelte bruker og fremkommer 
i eget dokument.

2) Kommunal eiendomsskatt:
Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne 
fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

3) Eventuelle andre offentlige avgifter:
En andel av de kommunale avgiftene kan bli fakturert  
direkte til hver enkelt eier.

STIPULERT OVERTAGELSE 
Boligene planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal til 4. 
kvartal 2019. Dette gjelder ikke som en bindende frist for  
å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag 
for å kreve dagmulkt. 

Byggingen er igangsatt. Selger vil i forbindelse med av-
taleinngåelse varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, 
som vil være å regne som en frist i henhold til bustadopp-
føringslova. 

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

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det 
oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med 
sin utførelse. 

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som 
nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

UTLEIE 
Hyttene har ingen egen utleiedel, men kan fritt leies ut.  
Det vil etter planen bli oppført leilighetsbygg med leilig- 
heter som gjøres tilgjengelig for utleie ihht. regulerings-
plan for bruk for Fjellstoga og for øvrige kjøpere.

Fortsetter på neste side
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HEFTELSER 
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av bolig-
sameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER 
Det vil bli tinglyst plikt til å benytte Hovden Fjellstoges 
tjenester dersom seksjonen skal leies ut via byrå eller 
lignende.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER 
Hyttene ligger i et område regulert til fritidsbolig, PlanID 
201409, vedtatt 26.06.2017. 
Hovden Fjellstoge med sin restaurant-, selskaps- og over-
nattingsdrift vil fortsette som før. I reguleringsplanen er 
det også lagt til rette for utbygging av leiligheter. Hyttene 
som er presentert her er regulert til fritidsformål. Ramme-
tillatelse for prosjektet er mottatt.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN 
Se vedlagte prisliste. 

OMKOSTNINGER 
Se vedlagte prisliste. 

BETALINGSPLAN  
Se vedlagte prisliste. 

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)  
Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500 inkl. mva. pr. enhet.

UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige  
instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 2.500,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-.
Oppgjørstjenester: kr. 3.950,- pr. enhet.
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift.
Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestil-
lingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil  
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap 
som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger 
som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt  
et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestil-
ling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales 

i slike tilfeller i sin helhet. 

ENERGIMERKING 
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energi-
merking skal foretas innen overtagelse og må foreligge for 
å få utstedt ferdigattest.

SELGERS FORBEHOLD  
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskri-
velser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbe-
hold om justeringer og endringer av fasader og utomhus-
planen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Det vil komme innkassinger, sjakter og føringer som ikke er 
vist på plantegningene. Dette gjelder særlig i forbindelse 
med føring av vann, avløp og ventilasjon mellom våtrom, 
kjøkken og bod.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporte-
res uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger 
at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept 
på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til 
direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller 
akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil 
medføre gebyr til selger etter nærmere avtale.
 
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten 
varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rett til å fordele parkeringsplasser. 
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer av leveransen.

Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle 
standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med 
nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av 
byggesaken må påregnes. 

Fortsettelse fra forrige side
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Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg  
i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndsteg-
ninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder 
i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor 
detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning 
og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. 
Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegn- 
inger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsnin-
ger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse 
løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene 
i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved tryk-
king/ kopiering. 

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS- 
installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret  
for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.  
Det tas forbehold om eventuelle feil. 

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument, samt følgende vedlegg:
1) Den til enhver tid gjeldende prisliste.
2) Romskjema og leveransebeskrivelse
3) Plantegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
4) Fasadetegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
5) Snitt-tegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
6) Situasjonsplan, detaljreguleringsplan vedtatt 26.06.2017. 
7) Tomtekart med vedtektsfestede grenser mellom  
 enheter og fellesareal (ikke bindende p.t.).
8) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om 
eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 12.02.2020.



3D-visualiseringen er av illustrativ  
karakter, ment for å gi et inntrykk  
av hvordan området blir, og vil  
avvike fra endelig bebyggelse.
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LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om opp-
føring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper 
er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav 
på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppførings-
lova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan 
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

FORMUESVERDI
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien 
for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per  
1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man  
måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.  
Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjen-
nomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av 
systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som 
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke 
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir  
aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider 
som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt,  
og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennom-
føring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til 
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interes-
se i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett 
til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger 
m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn  
15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. 
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper 
er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 

prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/end-
ring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / 
KJØPERS INNBETALING
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terror- 
finansiering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjons-
kontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetsha-
vere skal også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller 
lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere 
kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har 
tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold 
som rammes av straffeloven §§ 131
til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transak- 
sjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekven-
ser dette vil kunne medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbeta-
ling fra egen konto i norsk bank.

BEBYGGELSENS AREALER 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet 
er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som 
er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegnin-
gene kan det også være angitt et romareal som er netto- 
arealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om 
mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal fore-
ligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall 
anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar.

FINANSIERING 
Kontakt megler om du trenger finansieringstjenester.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE  
AV KJØPETILBUD:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal 
foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle 
opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil 
likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. 
Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Viktig informasjon
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Gi kun skriftlige bud.  Det samme gjelder budforhøyelser 
og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. 
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 
minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt bud- 
skjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitime-
re deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig 
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler 
sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon  
til megler direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via 
SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye 
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt  
gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: 
Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per 
fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle 
kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke  
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. 
Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til 
deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å 
sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så 
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept 
på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interes-
senter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn 
på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt 
andel egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert  
av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert  
kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av 
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter bud- 
aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin  
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal
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Ingen av tegningene er i skala. Perspektivene er av illustrativ karakter.  
Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Moltetunet 13-15
2 hytter i bygget

M13

M15
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PLANTEGNING MOLTETUNET 15

1 .  e t as je

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

Bod
6,9 m2

Ventilasjon

Bod
2,6 m2

Bad
4,5 m2

Bad
5,6m2

Stue/kjøkken
37,5 m2

Loftsstue
13,5 m2Soverom

8,7 m2

Soverom
5,7 m2

Soverom
6,0 m2

Gang
5,9 m2

TOTALT BRA: 100,5 m2

PLANTEGNING MOLTETUNET 15

2 .  e t as je

2 ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Lof tset as je

LOFT
B R A :  2 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  1

Knevegg:
ca. 75 cm

Knevegg:
ca. 80 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Nedfelt himling  
for ventilasjon
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PLANTEGNING MOLTETUNET 13

1 .  e t as je

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

TOTALT BRA: 100,5 m2

PLANTEGNING MOLTETUNET 13

2 .  e t as je

2 ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Lof tset as je

LOFT
B R A :  2 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  1

Bod
6,9 m2

Bod
2,6 m2

Bad
4,5 m2

Stue/kjøkken
37,5 m2

Soverom
8,7 m2

Soverom
5,7 m2

Gang
5,9 m2

Knevegg:
ca. 75 cm

Knevegg:
ca. 80 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Bad
5,6 m2

Loftsstue
13,5 m2

Soverom
6,0 m2

Nedfelt himling  
for ventilasjon
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FASADETEGNING MOLTETUNET 13-15

SNITTEGNING MOLTETUNET 13-15

2 
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0
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0
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2 
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0

5,83

5,40

2,70

0,00

80
5

8,50

0,000,00 -0,05

86
7

32,0°

10,0°

Oppkant løses med beslag

Gjennomsnittlig terreng

Oppkant løses med beslag
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Ingen av tegningene er i skala. Perspektivene er av illustrativ karakter.  
Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 

Moltetunet 17-21
3 hytter i bygget

M19

M21

M17
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1 .  e t as je

PLANTEGNING MOLTETUNET 21

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

Bod
6,9 m2

Bod
2,6 m2

Bad
4,5 m2

Soverom
8,7 m2

Soverom
5,7 m2

Gang
5,9 m2

TOTALT BRA: 100,5 m2

PLANTEGNING MOLTETUNET 21

2 .  e t as je

2. ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Stue/kjøkken
37,5 m2

Bad
5,5 m2

Knevegger

Knevegger

Loftsstue
13,7 m2

Soverom
5,6 m2

B R A :  2 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  1

LOFTSETG.

Lof tset as je

Knevegg:
ca. 80 cm

Knevegg:
ca. 80 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Nedfelt himling  
for ventilasjon
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1 .  e t as je

PLANTEGNING MOLTETUNET 19

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

Bod
6,9 m2

Bod
2,7 m2

Bad
4,6 m2

Soverom
8,9 m2

Soverom
5,7 m2

Gang
5,9 m2

TOTALT BRA: 104 m2

PLANTEGNING MOLTETUNET 19

2 .  e t as je

2. ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Stue/kjøkken
37,9 m2

Bad
5,2 m2

Knevegger

Knevegger

Loftsstue
14,4 m2

Soverom
6,0 m2

B R A :  2 5  m 2     S OV E ROM :  1

LOFTSETG.

Lof tset as je

Knevegg:
ca. 80 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm

Nedfelt himling  
for ventilasjon
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1 .  e t as je

PLANTEGNING MOLTETUNET 17

1. ETG
B R A :  3 7, 5  m 2     S OV E ROM :  2

Bod
6,9 m2

Bod
2,6 m2

Bad
4,5 m2

Soverom
8,7 m2

Soverom
5,7 m2

Gang
5,9 m2

TOTALT BRA: 100,5 m2

PLANTEGNING MOLTETUNET 17

2 .  e t as je

2. ETG
B R A :  4 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  0

Stue/kjøkken
37,5 m2

Bad
5,5 m2

Knevegger

Knevegger

Loftsstue
13,7 m2

Soverom
5,6 m2

B R A :  2 1 , 5  m 2     S OV E ROM :  1

LOFTSETG.

Lof tset as je

Knevegg:
ca. 80 cm

Knevegg:
ca. 80 cm

Nedfelt himling  
for ventilasjon

Takhøyde:
ca. 190 cm

Takhøyde:
ca. 190 cm
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FASADETEGNING MOLTETUNET 17-21

SNITTEGNING MOLTETUNET 17-21

2 
37

0
33

0
2 

39
0

31
0

5,78
5,40

2,70

0,00

2 
20

0

8,50

0,000,00 -0,05

10,0°

32,0°

Oppkant løses med beslag

Gjennomsnittlig terreng

Oppkant løses med beslag
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Moltetunet 17-21
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Interiørbildet viser stylet Moltetunet 17, og følger  
bare med ved kjøp av denne spesifikke hytten.
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Annet:
Det leveres i henhold til TEK 10.

Trapper 
Innvendig svingtrapp beiset lakket furu.
* Oppgradert til beiset grå, farge Drivved. 
   Trinn i furu, beiset i tilnærmet samme farge som parkett.

Ventilasjon
Anlegget skal bygges i henhold til gjeldende forskrifter.  
Hver leilighet utstyres med et aggregat for balansert ventila-
sjonsanlegg med varmegjennvinng. Aggregatet plasseres  
på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i bod. Det vil bli avtrekks-
hette fra kjøkken som føres ut på vegg eller over tak. 

Elektroarbeider
Anlegget skal bygges i henhold til gjeldende forskrifter. 
Sikringsskap inne i hver leilighet, flat type som ikke bygger ut 
av veggen. Installasjoner legges som skjult anlegg, men kan 
legges synlig der det er påkrevet. Det beregnes i hovedsak 
doble stikkontakter, flat type. Lyspunkt i tak på soverommene, 
Utvendig belysning ved inngangsdør og på terrasse der det 
er naturlig. Oppvarming besørges med elektrisk energi. Det 
medtas derfor varmekabler i gulv på baderom og i gang ved 
inngangsparti. Øvrige rom for varig opphold utstyres med 
vegg monterte ovner. TV/data-uttak leveres i stue. 
TV-tilkobling/kabel tv må ordnes av den enkelte kjøper.
Det leveres tilsammen 16 stk spotter.

VVS
Sanitæranlegg utføres i henhold til normalreglementet for 
sanitæranlegg. Kommunale regler for fremføring av forbruks- 
vann følges. Vann og avløpsledninger knyttes til offentlig nett. 
Separat varmtvannsbereder leveres for hver enkelt leilighet. 
Det monteres utvendig spylekran med frostsikring. Alle leilig-
heter har egen stoppekran. Vannledningsnettet legges som 
rør i rør system.

Medregnet 1 stk. sluk på baderom samt bod ved VVT, 200 liter 
VVT, dusjgarnityr og termostatregulert dusjbatteri montert 
montert i dusjkabinett, standard vaskeservant i enkel 60 cm 
underskap, hvitt. Batteri med temperatursperre, av ettgreps- 
serie, vegghengt klosett, sete og lokk i hard plast.  

Det gjøres oppmerksom på at sisternen kan bli inn-kasset.  
Til kjøkken leveres benkebatteri med temperatursperre,  
el. tilsvarende. Avstegningskran og avløp for oppvaskmaskin. 
Vannavstegningskran i benk.

Ringmur og plate
Jackon, eller tilsvarende, ringmur 250 mm, isolert gulv 250 
mm, armert betonggulv 100 mm. Radonsperre.

Yttervegger 
Utvendig kledning: Royalimpregnert kledning «låvekled-
ning». Sløyfe 24x50 mm, lekte 35x50. vindtetting med GU(X) 
Gips 9mm + vindsperre (sort). Reisverk i 45X145, impregnert 
bunnsvill, 150 mm isolasjon. Fuktsperre 0,20 mm. Innvendige 
utlekting 48x48 mm og 50 mm isolasjon. Innvendig trepanel, 
beiset ett strøk. 

Innvendige vegger
Reisverk 45x95 mm, isolasjon 100 mm, trepanel, beiset ett 
strøk. Baderomspanel på bad.

Etasjeskille 
Bjelkelag 60x240 mm, isolasjon 150 mm, himling panel skygge 
med skrå kant 14x120 mm hvit beiset, gulv er 22 mm vannfast 
spon, ullpapp og 14 mm, 3-stavs lakket eikeparkett. 

Flislegging
I alle bad, gang ved inngangsparti og ski bod skal det legges 
fliser på gulv. Oppkant på bad. 30x30 cm i skibod, 30x60 cm  
i bad, mosaikk i dusj pga. fall.

Takkonstruksjon
Leveres som takstoler, vindsperre, på foring 48x48mm,  
dekket med 22 mm OSB plate, protantekking og torv.  
Isolert maks 300 mm, fuktsperre 0,20, nedlekting 48x48 mm, 
himling  panel skygge med skrå kant 14x120 mm, hvit beiset.

Dører/vinduer
Alle dører (utvendige) ferdig malt hvit, vinduer og terrassedør 
leveres type PVC (kvalitet Shüco el. tilsvarende) hvite,  
spesifikasjoner gitt på tegninger. Innvendige dører er inkludert 
beiset ett strøk. 
* Oppgradert til malt grå, RAL7016 på dørblad og karmer.

Listverk
Det er beregnet hvitmalte 15x70 med rette hjørner mot gulv, 
tak og rundt alle vinduer og dører. Synlige hull etter innfesting.

Pipe / ildsted 
Det leveres vedovn med enten stålpipe, Lecapipe eller  
tilsvarende.

Kjøkken/garderobeskap 
Komplett kjøkken innredning. Kjøkkeninnredning Hvit farge 
type «shaker» eller tilsvarende i MDF.
Det leveres ikke garderobeskap i leilighetene.
Hvitevarer medfølger ikke.

Beskrivelse
ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON ANNET

ENTRÉ/
GANG

STUE

LOFTS-
STUE 

KJØKKEN

SOVE-
ROM

BOD
6,9 m2

BAD

Fliser.

Parkett.
14 mm Eik 
trestavs. 
* Oppgradert  
   til enstavs
   eikeparkett

Parkett.
14 mm Eik 
trestavs.
* Oppgradert  
   til enstavs
   eikeparkett

Parkett.
14 mm Eik 
trestavs.
* Oppgradert  
   til enstavs
   eikeparkett

Parkett.
14 mm Eik 
trestavs. 
* Oppgradert  
   til enstavs
   eikeparkett

Fliser

Fliser 30x60 
cm, Mosaikk  
i dusjnisje/ 
under dusj- 
kabinett pga 
fall mot sluk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett 
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Trepanel  
beiset ett  
strøk.

Baderoms- 
panel. 
* Opp- 
gradert  
m/ fliser 
på vegg. 
60x60 cm.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm-
hvit beiset.

Skyggepanel 
med skrå kant, 
14 x 120 mm 
hvit beiset.

I henhold til 
forskrift NEK 
400. Sikrings-
skap i bod  
eller gang. 
Varmekabler. 

TV-punkt.
Spotter i tak.

TV-punkt.

Spotter i tak.

Sikringsskap  
i bod eller 
gang. 
Varmekabler  
i gulv.

Lys / stikk  
i baderoms- 
innredning
Opplegg for 
vaskemaskin/
kondenstørke-
trommel på ett 
bad pr boenhet 
plassert som 
vist på tegning
Elektrisk  
varmekabel  
i gulv. 
Spotter i tak.

Varmtvanns- 
bereder 200 l.  
VVT plasseres  
i bad eller i bod.

1 veggmontert  
toalett (mulig inn- 
kassing av sisterne 
på vegg). 1 ettgreps  
servantbatteri
Dusjkabinett som 
vist på tegning.  
1 dusjbatteri. 1 sluk 
i dusj. Opplegg for 
vaskemaskin/ 
kondenstørke- 
trommel på ett bad 
pr boenhet plassert 
som vist på tegning. 
1 sluk i bad.
Skap for samlestokk 
plasseres i bad eller 
bod. Varmtvanns- 
bereder 200 l. VVT 
plasseres i bad eller 
i bod. 
* Oppgradert til dusj- 
dører i glass i 1. etg. 
Dusjvegger med 
skyvedør i 3. etg.

 

Kjøkkenhette 
plassert  
i overskap  
over komfyr.

Ventilasjons- 
aggregat  
plasseres  
i sportsbod 
eller vanlig bod

Brannsluknings- 
apparat.
Innvendig sving 
trapp beiset 
lakket furu.

Vedovn.
Det kan ikke 
henge gardin 
mellom ovn  
og vindu.

Hvit Shaker  
innredning med 
takhøye skap.
Hvitevarer  
medfølger ikke.
* Oppgradert  
med utvidet 
innredning ihht. 
egen tegning.

Det leveres ikke 
garderobeskap

60 cm badroms- 
innredning med 
underskap, speil 
og lys over speil 
med stikk i. 

Romskjema

* Oppgradering gjelder Moltetunet 13-15.
Det tas forbehold om feil i romskjema. De ferdige byggene er gjeldene.
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OPPDRAG
653185004

Kontaktpersoner:
Tommy Vatslid
Eiendomsmegler
Mobil: 41 50 51 23
E-post: tommy.vatslid@krogsveen.no

Eivind Bjorå
Eiendomsmegler
Mobil: 96 88 69 00
E-post: eivind.bjora@krogsveen.no

Ansvarlig megler:
Jøran Flakk
Eiendomsmegler MNEF
e-post: joran.flakk@krogsveen.no

Krogsveen Sørlandet AS avd. Hovden.
Adresse: Skisentervegen 2
47 55 Hovden i Setesdal
org.nr. 924 405 937

UTBYGGER
Hovden Fjellstoge Utvikling AS

EIENDOMMEN 
Bykle kommune, gnr. 1 bnr. 30. 
Rundt den tradisjonelle Fjellstoga på Hovden bygges  
det hytter og leiligheter. Eiendommen som utvikles er  
gnr. 1 bnr. 30. Det planlegges fradelt egne eiendommer 
som seksjoneres, slik at hyttene blir en del av et eier- 
seksjonssameie. Tomtene vil være selveiertomter.

TOMTENE
Tomten for det enkelte bygg blir felles for hvert bygg som 
etter planen vil utgjøre et sameie. Utbygger vil definere 
uteområdet foran hver enhet til bruk for den enkelte enhet, 
se eget vedlegg med tomteinndeling. Det vil bli etablert 
felles stikkveier for adkomst. Områder som er satt av til 
parkering for disse eiendommene planlegges lagt som 
fellesareal med bruksrett.

EIERFORM
Selveier.

ADKOMST
Fra Hovden sentrum følger du riksvei 9 nordover. Når du 
har passert avkjøringen til skisenteret, følger du veien 

videre i 2 kilometer. Da ligger Fjellstoga med sine tilliggen-
de områder på venstre side. Kommer du fra Haukeligrend, 
ligger Fjellstoga på høyre side ca. 2,5 kilometer før Hovden 
sentrum.

BELIGGENHET
Hovden Fjellstoge ligger solrikt, kun ca. 2 km nord for 
Hovden sentrum, og med den uberørte fjellheimen som 
nærmeste nabo. Mot vest, på den andre siden av Otra, 
ligger Vidmyr naturreservat, og mot øst ligger Hovden 
landskapsvernområde. 
Fjellstoga disponerer p.t. øya som ligger i elven, og der vil 
det bli etablert felles bålplass og område for aktivitet.

KORT OM PROSJEKTET
På tomten rundt den etablerte, populære og tradisjonelle 
Hovden Fjellstoge lengst oppe på Hovden oppføres to- og 
tremannshytter og leiligheter. Fjellstoga med sitt gjestfrie 
vertskap vil kunne tilby både gode måltider og servicetje-
nester for den som ønsker det. Prosjektet er under utbyg-
ging fra syd mot nord.

BEBYGGELSEN
P-rom inneholder: Alle rom oppgitt i BRA, fratrukket inn-
vendige boder. BRA utgjør entre, gang, stue, kjøkken, bad/
wc, soverom og bod. Salgstrinn 3 omfatter tomtene A4, 
A5, B5 og B6 der det på hver av disse tomtene planlegges 
oppført hytter med to eller tre boenheter med til sammen 
9 enheter. Se tegning for den enkelte tomt. Det blir  
etablert felles parkeringsplass på området mellom hyttene 
og RV 9 ihht. plan. 

INNHOLD 
Det blir lagt vekt på å gi enhetene familievennlige og  
innholdsrike løsninger. De enkelte enhetene inneholder  
3 soverom, alle har 2 bad og 2 stuer, samt kjøkken, entre 
og bod. Se plantegning for innhold i de enkelte enhetene.

STANDARD 
Overflater og utstyr er valg ut fra at dette skal være hygge-
lige og praktiske fritidsboliger. Se leveransebeskrivelse.

BODER OG PARKERINGSPLASSER 
Det medfølger 1 stk. parkeringsplass på utvendig, felles 
parkeringsplass. I tillegg er det satt av ½ parkeringsplass 
pr. boenhet til gjesteparkering. All parkering organiseres 
som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

VEI, VANN OG AVLØP 
Området tilknyttes offentlig vann og avløp. Det kan bli 

Eiendommen fra A til Å
private stikkledninger i de private veiene. Det blir private 
veier inne på området.

SAMEIET 
Hver bygning er planlagt å utgjøre et eierseksjonssameie, 
med to eller tre boligseksjoner (antallet seksjoner kan 
eventuelt bli justert i forbindelse med utbyggingen).  
Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie 
iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet  
enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av  
sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn  
2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap  
og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for 
at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter 
som fastsettes av årsmøtet. 

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med 
ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden 
tillater det. 

EIENDOMMENS FASTE, LØPENDE KOSTNADER 
1) Felleskostnader:
Størrelsen på felleskostnadene vil avhenge av hvilke  
tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles 
ihht. vedtektene for sameiet. 

Det foreligger p.t ikke budsjett. Månedlige felleskostnader 
er stipulert til kr. 20,- pr. kvm. BRA pr. mnd. for det første 
driftsåret, hvor man har lagt til grunn at deler av kommu-
nale avgifter (variabel del og renovasjon), forsikring på 
bygget, strøm på fellesarealer, noe vaktmestertjenester 
som snømåking av fellesarealer, felles belysning etc. er 
inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, 
da dette er basert på erfaringstall. 

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sam- 
eiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameier-
brøk. 
Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes 
til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger 
vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. 

Kostnader knyttet til tjenester fra Fjellstogas vertskap  
og fasiliteter dekkes av den enkelte bruker og fremkommer 
i eget dokument.

2) Kommunal eiendomsskatt:
Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne 
fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

3) Eventuelle andre offentlige avgifter:
En andel av de kommunale avgiftene kan bli fakturert  
direkte til hver enkelt eier.

STIPULERT OVERTAGELSE 
Boligene planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal til 4. 
kvartal 2019. Dette gjelder ikke som en bindende frist for  
å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag 
for å kreve dagmulkt. 

Byggingen er igangsatt. Selger vil i forbindelse med av-
taleinngåelse varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, 
som vil være å regne som en frist i henhold til bustadopp-
føringslova. 

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

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det 
oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med 
sin utførelse. 

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som 
nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

UTLEIE 
Hyttene har ingen egen utleiedel, men kan fritt leies ut.  
Det vil etter planen bli oppført leilighetsbygg med leilig- 
heter som gjøres tilgjengelig for utleie ihht. regulerings-
plan for bruk for Fjellstoga og for øvrige kjøpere.

Fortsetter på neste side
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HEFTELSER 
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av bolig-
sameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER 
Det vil bli tinglyst plikt til å benytte Hovden Fjellstoges 
tjenester dersom seksjonen skal leies ut via byrå eller 
lignende.

FORHOLDET TIL ENDELIGE OFFENTLIGE PLANER 
Hyttene ligger i et område regulert til fritidsbolig, PlanID 
201409, vedtatt 26.06.2017. 
Hovden Fjellstoge med sin restaurant-, selskaps- og over-
nattingsdrift vil fortsette som før. I reguleringsplanen er 
det også lagt til rette for utbygging av leiligheter. Hyttene 
som er presentert her er regulert til fritidsformål. Ramme-
tillatelse for prosjektet er mottatt.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN 
Se vedlagte prisliste. 

OMKOSTNINGER 
Se vedlagte prisliste. 

BETALINGSPLAN  
Se vedlagte prisliste. 

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)  
Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500 inkl. mva. pr. enhet.

UTLEGG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige  
instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 2.500,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-.
Oppgjørstjenester: kr. 3.950,- pr. enhet.
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift.
Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestil-
lingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil  
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap 
som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger 
som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt  
et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. 
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestil-
ling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales 
i slike tilfeller i sin helhet. 

ENERGIMERKING 
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energi-
merking skal foretas innen overtagelse og må foreligge for 
å få utstedt ferdigattest.

SELGERS FORBEHOLD  
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer 
boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av 
avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskri-
velser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbe-
hold om justeringer og endringer av fasader og utomhus-
planen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Det vil komme innkassinger, sjakter og føringer som ikke er 
vist på plantegningene. Dette gjelder særlig i forbindelse 
med føring av vann, avløp og ventilasjon mellom våtrom, 
kjøkken og bod.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporte-
res uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger 
at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept 
på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til 
direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller 
akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil 
medføre gebyr til selger etter nærmere avtale.
 
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten 
varsel på usolgte boliger.

Selger forbeholder seg rett til å fordele parkeringsplasser. 
Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer av leveransen.

Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle 
standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med 
nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av 
byggesaken må påregnes. 

Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg  
i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndsteg-
ninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder 

Fortsettelse fra forrige side

i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor 
detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning 
og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. 
Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegn- 
inger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsnin-
ger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse 
løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene 
i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig 
møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved tryk-
king/ kopiering. 

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS- 
installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret  
for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.  
Det tas forbehold om eventuelle feil. 

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument, samt følgende vedlegg:
1) Den til enhver tid gjeldende prisliste.
2) Romskjema og leveransebeskrivelse
3) Plantegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
4) Fasadetegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
5) Snitt-tegninger legges ved endelig kjøpekontrakt.
6) Situasjonsplan, detaljreguleringsplan vedtatt 26.06.2017. 
7) Tomtekart med vedtektsfestede grenser mellom  
 enheter og fellesareal (ikke bindende p.t.).
8) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om 
eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

SALGSOPPGAVEDATO
Dette dokumentet er sist revidert dato: 12.02.2020.
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LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om opp-
føring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper 
er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav 
på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppførings-
lova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan 
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

FORMUESVERDI
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien 
for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per  
1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man  
måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker.  
Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjen-
nomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av 
systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  
Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som 
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke 
tidsrom disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir  
aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider 
som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt,  
og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den 
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennom-
føring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til 
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interes-
se i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett 
til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger 
m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn  
15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. 
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper 
er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 

prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/end-
ring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger.

BESTEMMELSER TILTAK MOT HVITVASKING / 
KJØPERS INNBETALING
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terror- 
finansiering er megler pliktig å gjennomføre legitimasjons-
kontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetsha-
vere skal også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller 
lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere 
kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har 
tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold 
som rammes av straffeloven §§ 131
til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transak- 
sjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekven-
ser dette vil kunne medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbeta-
ling fra egen konto i norsk bank.

BEBYGGELSENS AREALER 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet 
er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som 
er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegnin-
gene kan det også være angitt et romareal som er netto- 
arealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om 
mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal fore-
ligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall 
anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar.

FINANSIERING 
Kontakt megler om du trenger finansieringstjenester.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE  
AV KJØPETILBUD:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal 
foregå skriftlig.  Megler har ikke anledning til å formidle 
opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil 
likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. 
Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Viktig informasjon
Gi kun skriftlige bud.  Det samme gjelder budforhøyelser 
og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. 
Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 
minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt bud- 
skjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitime-
re deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig 
legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler 
sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon  
til megler direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via 
SMS eller mail.  

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye 
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt  
gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: 
Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per 
fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle 
kontoret finner du i salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke  
forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. 
Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til 
deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å 
sjekke om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så 
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept 
på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interes-
senter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn 
på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt 
andel egenkapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert  
av selger før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert  
kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av 
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter bud- 
aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin  
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal
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Reguleringsplan Situasjonsplan



Eivind Bjorå  EIENDOMSMEGLER HOVDEN

968 86 900 • Eivind.Bjora@krogsveen.no

Tommy Vatslid  EIENDOMSMEGLER HOVDEN

415 05 123 • tommy.vatslid@krogsveen.no

Ta kontakt med oss  
for mer informasjon!

H O V D E N F J E L L S T O G E
- hjemme på fjellet

Alle bilder i prospektet av illustrativ karakter, vil avvike fra endelig bebyggelse. Det tas forbehold om trykkfeil.
Prospektdato: 28.01.2021


