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Velkommen til Langgårdstoppen
Langgårdstoppen ligger i rolige og grønne omgivelser på toppen av Slevik Terrasse, med nærhet til både 
skog og sjø. Det er kort vei til skole og barnehage, og Fredrikstad sentrum er kun en kort kjøretur unna. 

 
Alle boligene får direkte adkomst til friområdet på baksiden av husene, hvor barna kan boltre seg i 

blåbærlyngen og bygge trehytte i skogen. Alt ligger med andre ord til rette for at Langgårdstoppen blir 
et trygt og harmonisk sted å vokse opp, med alle nødvendige fasiliteter rett i nærheten.

Moderne eneboliger med gjennomtenkte løsninger
Langgårdstoppen vil bestå av totalt 12 eneboliger i rekke, hvor første salgstrinn består av seks hus. 
Vi har lagt vekt på å utvikle gode og effektive familieboliger med en trygg og skjermet beliggenhet. 

Boligene er på 111 kvm BRA med arealeffektive planløsninger, gjennomgående god standard og 
tidsriktige material- og fargevalg.

Første etasje består av entré, hall, tre soverom, bad og vaskerom/teknisk rom. Andre etasje består av et 
stort og luftig oppholdsrom med kombinert stue- og kjøkkenløsning, bod og bad. Det er store vindusflater, 

som gir boligen et åpent, lyst og luftig preg.

Fra stuen er det adkomst til den romslige terrassen på 23 kvm. Her er det god plass til både grill, 
sittegruppe og sofa, hvor lange sommerkvelder kan nytes i solnedgangen. Fra terrassen er det adkomst 

til friarealet og naturens egen lekeplass på baksiden, samt utvendig trapp opp til takterrassen.
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Dyrk frilutfslivet
Langgårdstoppen ligger i skogkanten, med kort vei til bade- 
og turmuligheter samt yrende folkeliv i Fredrikstad.
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Langgårdstoppen ligger på toppen av Slevik Terrasse, som er et nytt boligfelt som 
har blitt bygget ut med mange nye eneboliger i løpet av de siste årene. Det gjør at 
boligene på Langgårdstoppen blir en del av et allerede etablert og trygt boområde 
med mange barnefamilier. 

Slevik beskrives ofte som et lite ”sommerparadis.” Skjærgården utenfor Slevik 
består av mange flotte holmer, hvor alt ligger til rette for å nyte late sommerdager 
på stranda eller i båten. Det er dessuten kort vei til Slevikstranda, som kan friste 
med både svaberg, små sandstrender og båtplasser. Kjente plasser som Foten, 
Mærrapanna og Hankøsundet er kun en sykkeltur unna. 

Slevik er et godt etablert boligområde som hovedsakelig består av boligfelt med 
eldre eneboliger, samt nyere områder som er under utbygging. Nærmere Slevik-
stranda er det en blanding av boligområder og fritidsboliger. 

Slevik tilhører Gressvik, hvor Åle er nærmeste område med matvarebutikker som 
Kiwi og Rema 1000. I Gressvik sentrum er det både butikker og ulike servicetilbud. 
Det er dessuten fergeforbindelse til Fredrikstad sentrum fra både Åle og Gressvik. 
Ønsker du heller å ta bilen fatt, er du i sentrum av Fredrikstad på ca. 15 minutter. 

Et trygt og godt nabolag med 
nærhet til det du trenger



Øvre Langgårdslia 1
Nabolaget Slevik - vurdert av 47 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Slevik Trevare 8 min
Linje 115, 188, 190 0.7 km

Ålekilen fergeleie 10 min
Linje 805 7.3 km

Gressvik fergeleie 13 min
Linje 805 8.2 km

Fredrikstad bussterminal 17 min
Totalt 29 ulike linjer 12.6 km

Fredrikstad stasjon 18 min
Linje R20, R20x 13.3 km

Skoler

Slevik skole - Onsøy (1-7 kl.) 15 min
212 elever, 11 klasser 1.2 km

Gressvik ungdomsskole - Onsøy (8-10 kl.) 11 min
449 elever, 20 klasser 8.3 km

Frederik II videregående skole 16 min
1277 elever 11.7 km

WANG Toppidrett Fredrikstad 17 min
180 elever, 6 klasser 12.3 km

«Alle er kjempehyggelige mot alle
sammen! Alle hjelper til hvis det
trengs! Elsker dette stedet!!»

Sitat fra en lokalkjent

Opplevd trygghet
Veldig trygt 92/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 76/100

Naboskapet
Godt vennskap 75/100
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Slevik 1 131 444

Slevik 1 131 444

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Slevik barnehage (1-6 år) 14 min
30 barn 1.2 km

Fredtun barnehage (3-5 år) 8 min
21 barn, 1 avdeling 5.9 km

Naturbarna Kilen 9 min
34 barn, 2 avdelinger 7 km

Dagligvare

Joker Vikane Gressvik 8 min
Søndagsåpent 4.9 km

Kiwi Vestkilen 9 min
PostNord 6.5 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 Presiz Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 99/100

Støynivået
Lite støynivå 96/100

Trafikk
Lite trafikk 93/100

Sport

Slevik - ballplass, (fotball) 10 min
Ballspill 0.8 km

Slevikbanen - utendørs innebandybane 10 min
Ballspill 0.9 km

Pluss Onsøy Squash & Treningssenter 12 min

Trimeriet Fredrikstad 13 min

Boligmasse

95% enebolig
2% rekkehus
2% annet

«Stille. rolig og trygt, med nærhet til
sjøen og turområder»

Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester

Torvbyen 17 min

Apotek 1 Gressvik 11 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

25% i barnehagealder
38% 6-12 år
18% 13-15 år
18% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 40%

Slevik
Slevik
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 43% 34%

Ikke gift 44% 53%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 4% 4%

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 Presiz Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Nabolagsprofil
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Rolig, grønt og trygt
På Langgårdstoppen kan du flytte rett inn i et trygt 
og godt etablert nabolag i grønne omgivelser.

3D-illustrasjon - avvik vil forekomme
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Ingenting er som å bo i et helt nytt hjem 
Boligene på Langgårdstoppen vil ha gjennomgående god standard og moderne material- og fargevalg. Vi har lagt vekt på å 
samarbeide med anerkjente leverandører med gode produkter. På tide å åpne døren til ditt nye hjem. Blir du med inn?

3D-illustrasjon - avvik vil forekomme
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Et oppholdsrom for livets små og store øyeblikk 
Vi ser for oss at oppholdsrommet i 2. etasje blir husets hjerte. Her samles familien i sofakroken foran Gullrekka eller leksene gjøres på 
kjøkkenbenken mens middagen tilberedes og lillebror leker i trehytta på baksiden. Her får du en moderne og luftig stue- og kjøkkenløsning, 
med direkte adkomst til den romslige terrassen. De store vindusflatene skaper en lys og luftig følelse og sørger for godt utsyn. 
Vi har vært opptatt av å skape balanse mellom estetikk, funksjon og brukervennlighet i boligene. Kjøkkeninnredningen vi har valgt har 
slette hvite fronter med innfreste grep – et tidløst og moderne kjøkken med rene linjer.

Baderom
Det er to delikate og romslige baderom i boligen, ett i 1. og ett i 2. etasje. Baderomsmøblementet består av servantskap med funksjonelle 
skuffer, speil med LED-overbelysning, vegghengt toalett og rette dusjdører. Det leveres grå 30x30 fliser på gulv og grå 30x60 fliser på 
vegg. 

Gulv
Alle oppholdsrom leveres med trestavs hvitpigmentert eikeparkett. I entré og baderom leveres fliser med varmekabler.

Funksjonelle uterom
For å utnytte den høye, frie og solrike beliggenheten, har gode uterom vært et ekstra fokusområde. Boligene leveres med både terrasse 
og takterrasse, samt felles naturtomt på baksiden. Uterommene er funksjonelle med god plass til både middagsgjester, lek og avkobling. 
Det leveres tremmegulv i trykkimpregnert treverk og spilerekkverk på terrassen. Takterrassen leveres også med tremmegulv, men med 
rekkverk i glass for maksimalt utbytte av sol og utsikt.

En ekstra personlig touch?
Mange ønsker å sette sitt eget preg på boligen ved å velge andre materialer og løsninger. Dette har du anledning til dersom du kommer 
tidlig inn i salgs- og byggeprosessen. I samarbeid med entreprenør vil vi sette opp en digital tilvalgsbutikk, der du kan gjøre ulike personlige 
tilpasninger av din nye bolig. Du vil få nærmere informasjon om tilvalgsprosess, valgmuligheter og frister etter kontraktssignering.
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Tverrsnitt
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2.9 m²
Vask/teknisk

4.7 m²
Bad

5.0 m²
Sportsbod

11.7 m²
Sov

3.4 m²
Bod

4.1 m²
Bad

44.2 m²
Stue/Kjøkken

23 m²
Terrasse

8.0 m²
Sov

8.1 m²
Sov

4.0 m²
Entre

Carport10.3 m²
Hall

10×19 L

24 m²
Takterrasse

2.9 m²
Vask/teknisk

4.7 m²
Bad

5.0 m²
Sportsbod

11.7 m²
Sov

3.4 m²
Bod

4.1 m²
Bad

44.2 m²
Stue/Kjøkken

23 m²
Terrasse

8.0 m²
Sov

8.1 m²
Sov

4.0 m²
Entre

Carport10.3 m²
Hall

10×19 L

24 m²
Takterrasse

2.9 m²
Vask/teknisk

4.7 m²
Bad

5.0 m²
Sportsbod

11.7 m²
Sov

3.4 m²
Bod

4.1 m²
Bad

44.2 m²
Stue/Kjøkken

23 m²
Terrasse

8.0 m²
Sov

8.1 m²
Sov

4.0 m²
Entre

Carport10.3 m²
Hall

10×19 L

24 m²
Takterrasse

Adkomst friareal

Plantegninger

1. etasje 2. etasje Takterrasse

BRA: 111 m2
P-rom: 101 m2
Terrasse: 23 m2
Takterrasse: 24 m2
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Tidløst og moderne med rene linjer
Stilrent kjøkken med mye skapplass og god plass til spise-
stue, med direkte adkomst til den romslige terrassen. 

Takterrasse

3D-illustrasjon - avvik vil forekomme



Utsikt, sol, skog og sjø
På Langgårdstoppen bor du høyt og fritt med gode 
solforhold, kort vei til sjøen og tett på skog og natur. 

3D-illustrasjon - avvik vil forekomme



15

Utomhusplan
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Hus 1-6
Byggetrinn 1

Hus 7-12
Byggetrinn 2
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ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON INNREDNING 
Entré Fliser, 30x60 cm, 

mellomgrå.  
Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Downlights i 
himling. 
Varmekabler. 
Sikringsskap. 

Hall Parkett 3 - stavs. Type 
eik hvitpigmentert, 
mattlakkert. Hvite 
fotlister.     

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Downlights i 
himling. 

Baderom 
(likt for 
begge 
bad) 

Fliser i størrelse 30x30 
samt 10x10 i 
dusjhjørne, farge grå. 

Fliser i størrelse 
30x60, farge grå. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Downlights i 
himling. 
Varmekabler. 

Det leveres vegghengt 
toalett med utenpåhengt 
sisterne.  
Servant med ettgreps 
blandebatteri.  
Dusj med termostatbatteri. 

Avtrekksventil. Baderomsinnredning fra Sigdal eller 
tilsvarende.  
Servantskap med 2 stk. skuffer, 
farge hvit.  
Speil med LED-overbelysning. 
Innredningsbredde 80 cm.  
Rette dusjdører 90x90 cm i herdet 
glass.  

Vaskerom/ 
teknisk 
rom 

Fliser i størrelse 
30x30, farge grå. 

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt, 
våtromsmaling. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Lampe i 
himling. 
Varmekabler. 

Opplegg for vaskemaskin 
og tørketrommel.
Utslagsvask. 
Varmtvannsbereder.

Ventilasjons-
aggregat. 

Soverom 
(likt for 
alle 
soverom) 

Parkett 3 - stavs. Type 
eik hvitpigmentert, 
mattlakkert. Hvite 
fotlister.    

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Lampepunkt i 
himling. 

Panelovn. 

Stue Parkett 3 - stavs. Type 
eik hvitpigmentert, 
mattlakkert. Hvite 
fotlister.       

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

IT (data)/TV-
punkt. 

Peisovn av typen TermaTech 
TT20 Bazic R eller tilsvarende.

Kjøkken Parkett 3 - stavs. Type 
eik hvitpigmentert, 
mattlakkert. Hvite 
fotlister.       

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Lampepunkt i 
himling. 
Komfyrvakt. 

Nedfelt oppvaskkum i 
rustfritt stål. 
Ettgreps blandebatteri med 
stengeventil for 
oppvaskmaskin.  

Ventilator. Glatt hvit kjøkkeninnredning med 
innfreste grep fra Sigdal eller 
tilsvarende. 
Laminat benkeplate.   
Komfyrskap for integrering av 
stekeovn.  
Klargjort for integrert koketopp. 
Klargjort for integrert kjøl/frys. 
Demping på skuffer og skap. 
Hvitevarer inngår ikke i leveransen. 

Bod 2. etg Parkett 3 - stavs. Type 
eik hvitpigmentert, 
mattlakkert. Hvite 
fotlister.     

Helsparklet og malt 
2 strøk i lys grå 
farge, NCS 1801 
Y44R, matt. 

Helsparklet og malt 2 
strøk i hvit farge. Ikke 
taklist. 

Lampe i 
himling. 

ROMSKJEMA – BESKRIVELSE AV STANDARD OVERFLATEBEHANDLING OG INNREDNING 

Det tas forbehold om endringer av spesifikk produktinformasjon (type/merke). Evt. endringer skal ikke redusere tilsiktet kvalitet. 
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Lyse og moderne familieboliger
Boligene på Langgårdstoppen har god standard 
og tidsriktige material- og fargevalg.

3D-illustrasjon - avvik vil forekomme
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Hvorfor kjøpe en helt ny bolig?
Følelsen av å flytte inn i en ny bolig er helt unik, men det finnes også mange andre gode grunner til 

å kjøpe helt ny bolig. Her er noen av de viktigste.

Fast pris og forutsigbare bokostnader
Nye boliger selges til fastpris. Du slipper budrunder, og vet på forhånd 

hva du må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for 
måned. Lav dokumentavgift er også et fortrinn ved kjøp av ny bolig.

God tid til salg av egen bolig
Du får god tid til å forberede flytteprosessen og evt. 

selge din eksisterende bolig. 

Lavere energiforbruk
Moderne boliger leveres med bedre ventilasjon og eget 

ventilasjonssystem tilpasset boligen. Dette gjør deg 
mindre sårbar for kalde vintre og høye strømpriser.

Sett ditt personlige preg på boligen
Når du kjøper bolig av Kniplefjellet Eiendom AS, gir vi deg mulighet 
til å tilpasse innrednings- og materialvalg i en tilvalgsprosess med 

entreprenøren. Gjennom god planlegging får du en bolig som passer 
perfekt til deg og din families behov.



Ingen behov for oppussing
Eldre boliger trenger mye vedlikehold. Kjøper du en ny bolig på 

Langgårdstoppen vil du ikke ha behov for oppussing eller ekstra 
innsats på mange år. Med andre ord sparer du både penger og 

verdifull tid.

Lovfestet garanti gir ekstra trygghet 
Ved kjøp av ny bolig har du en lovfestet garanti på fem år 

(bustadoppføringslova §12) og dermed et sterkere rettsvern enn om 
du kjøper bruktbolig. 

Naboskap
Du flytter inn i et nyetablert sameie samtidig med 

dine fremtidige naboer. Det er mye enklere å knytte 
bånd og vennskap når alle starter på likt, enn når 

man flytter alene inn i et etablert boligsameie.

Teknisk høyere standard
En ny bolig på Langgårdstoppen gir deg høyere teknisk standard fordi den er bygget 

etter den nyeste forskriften (TEK17). Dette kan du nyte godt av i form av bedre 
ventilasjon i vegger, vinduer og tak. I tillegg har boligene balansert ventilasjon, noe 
som bedrer inneklimaet og øker bokvaliteten. Flere elektriske uttak gir fleksibilitet 

og minsker brannfaren, i tillegg til at høyere brannkrav styrker bosikkerheten.
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Prosjektbeskrivelse 
og salgsinformasjon
ORIENTERING OM PROSJEKTET
Boligprosjektet utvikles av Kniplefjellet Eiendom AS og er planlagt 
utbygget med 12 kjedede eneboliger, i tillegg til parkering og 
fellesarealer. Eneboligene er fordelt på 4 kjeder med 3 hus i hver 
kjede. Gjennomføringen av og fremdriften av boligprosjektet vil 
bl.a. avhenge av markedsmessige forhold. 

Dette prospektet gjelder for salgstrinn 1, som består av de 6 første 
husene av boligprosjektet «Langgårdstoppen». Prosjektet består 
av totalt 12 boliger.

Byggherre for prosjektet og hjemmelshaver til grunn er Kniplefjellet 
Eiendom AS, org.nr. 974 684 101. 

Totalentreprenør for prosjektet er Hersleth Entreprenør AS, org.nr. 
964 602 360.

Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og 
tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av 
boliger, fellesarealer og garasjeanlegg. Valgte løsninger vil til-
fredsstille forskriftenes krav til lyd, brann, styrke, isolasjon, tetthet, 
kuldebroer etc.

STANDARDLEVERANSE  
Se romskjema for leveransebeskrivelse for boligene, samt utom-
husplan.

TEKNISK BESKRIVELSE
Leveranse utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 2017.

BÆRESYSTEMER
Bæresystem i treverk.

FASADE
Fasaden består av hovedsakelig trepanel beiset to strøk i fargen 
brunsvart. 

YTTERTAK
Yttertak utover takterrasse leveres med sort papptekking.  

TAKTERRASSE
Takterrasse leveres med tremmegulv i trykkimpregnert tre og rekk-
verk i glass og aluminium. Dobbel stikkontakt. Pergola inngår ikke 
i leveransen.

CARPORT 
Carport leveres med asfalt. Trespiler i himling. Det leveres 
utelampe med innvendig bryter ved inngangsdør, samt dobbel 
stikkontakt.

TRAPPER 
Utvendig trapp leveres med vanger i trykkimpregnert tre og 
inntrinn i stål/aluminium. Spilerekkverk i impregnert treverk. Det 
leveres utelampe på vegg i trappeløp. 

TERRASSE
Terrasse over carport leveres med tremmegulv i trykkimpregnert 
tre og spilerekkverk. Adkomst til uteareal på baksiden av huset via 
trapp/bro. Det leveres utelampe ved terrassedør med innvendig 
bryter, samt dobbel stikkontakt. 

DØRER
Inngangsdør leveres i glatt mørkegrå utførelse med glassfelt. 
FG-godkjent lås og sort dørvrider. Innerdører leveres i hvit glatt 
utførelse med sorte dørvridere og «flat» terskel.

VINDUER
Det leveres aluminiumsbeslåtte trevinduer med energiglass og 
fabrikkmalte karmer.

LISTVERK
Det leveres hvite fabrikkmalte gulvlister, vindusomramming og 
gerikter med synlige spikerslag. 

GARDEROBESKAP
Garderobeskap inngår ikke i leveransen, men det er avsatt plass til 
dette i alle soverom og entré. 

INNVENDIG TAKHØYDE
Innvendig takhøyde er ca. 240 cm, men innkassinger og nedforede 
himlinger vil kunne forekomme grunnet tekniske installasjoner i 
boligen. Dette vil redusere takhøyden i disse områdene/enkelte 
rom. Dette gjelder primært i soverom, bod, gang og bad for føringer 
av ventilasjon. Nedsenket himling kles med gips. Nedsenkede 
arealer og innkassinger er generelt ikke vist på plantegninger. 

INNERVEGGER
Innvendige vegger i isolert bindingsverk. Både innsiden av 
yttervegger og begge sider av innervegger kles med gipsplater, 
helsparkles og males.

PÅREGNELIG SVINN, KRYMPING
I nyoppførte bygninger må det forventes noen grad av svinn og 
krymping av materiale, for eksempel svinnriss i mur, maling ved 
skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av 

trevirke og betong. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved 
levert ytelse og er ikke reklamasjonsberettiget senere.

SPORTSBOD
Hver bolig får egen sportsbod på 5m2. Sportsboden leveres 
uisolert med gulv i overflatebehandlet eller støvbundet betong. 
Det leveres lampepunkt i tak og dobbel stikkontakt. Sportsboder 
er kun ment for lagring av gjenstander som tåler temperatur- og 
fuktsvingninger.

VARMEANLEGG/OPPVARMING
Oppvarming av boligen hovedsakelig med panelovner, med unntak 
av hovedoppholdsrom i 2. etg. som leveres med peisovn. Varme-
kabler i entré og på baderommene. Varmtvannsbereder planleg-
ges plassert på vaskerom/teknisk rom i 1. etg.  
 
VENTILASJON
Det leveres sentralt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjen-
vinner. Tilluft til alle oppholdsrom via ventiler, samt avtrekk fra 
bad, vaskerom og kjøkkenhette. Ventilasjonsaggregat planlegges 
plassert på vaskerom i 1. etg.

STYRE- OG MÅLESYSTEM
Det leveres digitale strømmålere for fjernavlesing i hvert hus.

Varme i gulv styres via trådløse romtermostater. Plassering av 
fordelerskap for sanitær «rør i rør» skal i mest mulig grad tilpasses 
innredningen/bruken av boligene, og plasseres i bad, vaskerom, 
entré eller underordnede rom.
 
ELKRAFT - GENERELT
El-installasjonene tilfredsstiller NEK400-2018 og andre relevante 
bestemmelser.

ELKRAFT - FORDELING
Det leveres komplett anlegg med jordfeilvarsling. Sikringsskap 
søkes plassert i entré. Anlegget legges hovedsakelig skjult i 
boligene. Hver enkelt kjøper må tegne eget strømabonnement for 
sin bolig etter overtagelse. 

ELBILLADING
Det vil tilrettelegges for montering av elbillader i carportene. Kjøp 
og montering av ladeboks inngår ikke i leveransen. 

BRANN
Det leveres røykvarslere i alle oppholdsrom samt et pulverapparat 
i hver bolig. 
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UTOMHUS
Utomhusarealer leveres ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan. 
Planen er ikke endelig og endringer vil forekomme. Ved overlevering 
av bolig på senhøsten/vinteren vil evt. plener og beplantning 
ferdigstilles påfølgende vår.
 
RINGEKLOKKE
Det leveres ringeklokke ved inngangsdør.

POSTKASSER
Postkasser leveres og monteres på avfallshuset.

SYKKELPARKERING
Det avsettes areal til sykkelparkering iht. regulering. Det tas forbe-
hold om endring av plassering som følge av offentlige krav eller 
prosjekttilpasning. 

RENOVASJON
Det leveres felles avfallsanlegg i prosjektet. Plassering fremkommer 
av utomhusplan og anlegg/dunker leveres overbygget. Det tas 
forbehold om endelig plassering.

TV/BREDBÅND
Viken Fiber / Altibox er leverandør av TV- og datasignaler. Det er 3 
års bindingstid på avtalen.

I hver bolig leveres ett punkt for kabel-TV plassert i stue. Hver  
bolig blir utstyrt med signal inn til boligen, trådløs ruter og  
dekoder. Det vil være mulighet for individuell oppgradering av  
TV og Internett.

ORGANISERING
Prosjektet blir organisert som ett boligsameie (Langgårdstoppen 
Boligsameie). Boligsameiet vil bli en del av Søndre Langård Vel-
forening. Vedtekter for boligsameiet er tilgjengelig hos prosjekt-
selger/byggherre.
 

Generelt om 
prosjektet
TOMTEFORHOLD
Eiendommen tilhørende «Langgårdstoppen» består p.t. av gnr 57, 
bnr 72 i Fredrikstad kommune. Eksakt tomteareal vil foreligge
etter evt. sammenføying/fradeling og endelig oppmåling er utført 
av kommunen. Eiendommen vil bli seksjonert og boligene vil 
således få egne seksjonsnummer. 

EIENDOMMENS ADRESSE
Adresse for prosjektet vil bli Øvre Langgårdslia 1-23, 1622
Gressvik. 

REGULERINGSFORHOLD / RAMMETILLATELSE
Eiendommen er detaljregulert iht. reguleringsplan Langgård Søndre, 
planID 3004 1037. Reguleringsplan med bestemmelser vil være 
vedlegg til kontrakt og kan fås ved henvendelse til prosjektselger.

EIERFORM OG ORGANISERING
Boligprosjektet Langgårdstoppen er tiltenkt organisert som et 
boligsameie. Utbygger forbeholder seg imidlertid retten til å orga-
nisere prosjektet slik det finnes hensiktsmessig ut fra markeds- og 
finansieringssituasjonen på det aktuelle tidspunkt. Prosjektet kan 
således bli organisert i ett eller flere sameier. Kjøper får tinglyst 
skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell 
andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, 
som fastsettes i henhold til boligens størrelse (BRA). Kjøper har 
eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig og naturlig tilhø-
rende uteareal, samt bruksrett til sameiets fellesarealer. 

Det tas forbehold om evt. endringer av antall eierseksjoner i 
boligprosjektet. Dersom det etableres to sameier vil sameiene ha 
gjensidig adkomstrett, bruksrett og vedlikeholdsplikt av utomhus 
m.m. 
 
EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sam-
eierne, herunder sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruk-
tur, som for eksempel veier, lys, brøyting, renovasjon, forretnings-
førsel, forsikring, med mer. Kostnader til drift og vedlikehold av 
sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk. 

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Selger vil på 
vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere forretningsfører til å 
forestå driften av Sameiet for første driftsår. Forretningsfører har 
utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjons-
sameiet.

FELLESAREAL / UTOMHUS / INFRASTRUKTUR 
Alle beboere vil ha felles bruksrett og vedlikeholdsplikt til felles- 
arealene. Kostnadene for vedlikehold av fellesareal/utomhus 
dekkes gjennom felleskostnadene og fordeles ut ifra fastsatt brøk. 
Det tas forbehold om annen organisering av fellesarealer og/eller 
installasjoner dersom Selger finner det nødvendig eller hensikts-
messig.

FERDIGSTILLELSE
Boligprosjektet «Langgårdstoppen» salgstrinn 1, stipuleres ferdig-
stilt innen sommer 2024, avhengig av salgstid. Se for øvrig pkt. 
«Særlige forbehold».

OVERTAKELSE BOLIG
Overtakelse av boligen skjer ved overtagelsesforretning. Det skal 
føres protokoll fra forretningen som kjøper og selger signerer.
Partene beholder hvert sitt eksemplar av protokollen. En forutsetning 
for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive 
omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Selger kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte 
fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig 
varsle om dette minimum åtte uker før det nye overtakelsestids-
punktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 
14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra 
sistnevnte overtakelsestidspunkt.

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato 
vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på 
eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/
fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å 
overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto 
inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev. så kan utbetaling av 
oppgjør skje på bakgrunn av §47-garanti.

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midler-
tidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll som bekrefter at 
overtagelse har funnet sted. 

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller inn-
betale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger. 

Det gjøres oppmerksom på at boligen vil bli levert i byggerengjort 
stand. 

FORSIKRING
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. 
Etter overtakelse må kjøper selv besørge forsikring.
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Kjøpsbetingelser
PRISER
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke 
justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst 
å regulere prisen på usolgte boliger. Prislisten er ikke å anse som 
bindene tilbud fra selger.

KREDITTVUDERING / DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSEVNE
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, 
og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstids-
punktet. Kjøper er innforstått med at finansieringsbevis for hele 
kjøpesummen skal forelegges prosjektselger når avtale om kjøp 
inngås iht. Bustadoppføringslovas §46 2. ledd, og at disse 
opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. 
Kjøper aksepterer ved inngivelse av bud at selger kan videreformidle 
nødvendige personopplysninger om kjøper til tredjepart, f.eks. 
forretningsfører, signalleverandør, strømleverandør og andre som 
har behov for slike opplysninger for sine leveranser til prosjektet.

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.

OVERDRAGELSE / RESALG:
Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av 
rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har 
funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av transportsalg, 
skal selgers transportavtale benyttes og kjøper betale et 
administrasjonsgebyr på kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. Selger 
forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, 
herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse. 
Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport 
bekostes ikke av utbygger/selger. 

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER:
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell  
avbestilling etter bustadoppføringslova, jf. bustadoppføringslova 
kap. VI. Kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- 
og tilleggsarbeider (tilvalg m.m.) betales i sin helhet.
 
TILVALG:
Selger eller dennes representant, vil utarbeide en tilvalgsmeny/
tilvalgspakker ut fra våre leverandørers sortiment. Av tilvalgs- 
menyen fremgår valgmulighetene og prisene for tilvalgsbestillinger. 
Tilvalg avtales særskilt mellom selger og kjøper. 

Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes 
tilvalgsmuligheter utover tilvalgsmenyen/tilvalgspakkene. Det vil 
ikke være mulig med tilvalg som krever endring av opplegg for 
strøm, ventilasjon, vann og/eller avløp. 

Alle tilvalgsbestillinger skal være selgers representant i hende 
senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til 
prosjektets fremdriftsplan. Tilvalgsbestillinger faktureres av selger 
og innbetales til oppgjørsmegler samtidig med hovedoppgjør ved 
overtagelse/ferdigstillelse for boligen. Kjøper har under ingen 
omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid 
som endrer selgers vederlag med mer enn 15%, arbeider som 
vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell 
fremdrift, eller arbeider som berører andre seksjoner, fellesareal 
eller som bryter med forutsetninger gitt i rammetillatelsen. Det 
vises for øvrig til bufl. § 9.

SERVITUTTER / RETTIGHETER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som 
grunnboken viser. Fra hovedeiendommen, som eiendommen 
er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/
avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike 
erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere 
servitutter/erklæringer på eiendommen, herunder gjensidige 
rettigheter og forpliktelser i forhold til naboeiendommer til bruk, 
drift og vedlikehold av f.eks. veier, avkjøringer, gangveier, felles 
boder, lekeplasser, parkeringsplasser, grøntarealer etc. Kjøper kan 
ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger 
av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. eller forhold pålagt 
av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette 
eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen.

Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets 
legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den 
enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

AREALANGIVELSER:
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive bod. P-ROM er BRA fratrukket 
innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være 
angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende 
vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, 
da beregningene er foretatt på tegninger.

Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger 
forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å 
foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres opp-

merksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse 
av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til 
nærmeste kvadratmeter basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før 
overtagelse kan finne sted. 

GARANTIER
Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontakten i samsvar med 
buofl. § 12. Sikkerheten tilsvarer 3% av vederlaget frem til overta-
gelsestidspunktet. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten 
økes til 5% og gjelde i fem år etter overtagelse.

Selger stiller sikkerhet for forskuddsbetaling på 10% av vederlaget, jfr. 
buofl. § 47. Selger forbeholder seg retten til å endre garantibeløpene i 
samsvar med eventuelle lovendringer. 
 
LIKNINGSVERDI / EIENDOMSSKATT
Ligningsverdi blir først fastsatt etter at seksjonen er tinglyst. 
Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter beregnings- 
modell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” 
(der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller ”sekundærbolig” 
(alle andre boliger man måtte eie).
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

ENERGIMERKING
Alle boligene energimerkes.

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv 
eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til 
G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om 
energimerking av boliger.

SALG VED
Kniplefjellet Eiendom AS, orgnr. 974 684 101 
Pancoveien 28
1624 Gressvik

Prosjektselger: Frode Westlie, tlf. 975 40 077 / e-post: frode@
kniplefjelleteiendom.no

OPPGJØR VED
Foss & Co AS, avd. Fredrikstad/Østfold, org. nr. 976 503 562
Storgata 30
1607 Fredrikstad

Oppgjørsansvarlig: Kari-Mette Wernersen, eiendomsmegler 
MNEF/daglig leder, tlf. 928 14 504
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OMKOSTNINGER
Ved kjøp av ny bolig (nyoppført bolig som ikke er tatt i bruk) skal 
det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens 
salgspris (2,5% av andel tomteverdi). Utbygger dekker øvrige 
salgskostnader.

- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi     
 kr. se prisliste
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t.      
 kr. 585,- 
- Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.    
 kr. 585,- 
- Attestgebyr 
 kr. 194,-
- Likviditetsbidrag/oppstartskapital til sameiet   
 kr. 5000,-

Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter og en 
eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes 
av kjøper.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget 
aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduk-
sjon/økning være selgers ansvar og risiko.

BETALINGSBETINGELSER
10% av kjøpesum skal innbetales til oppgjørsmeglers klientkonto 
ved kontraktsinngåelse. Resten av kjøpesummen, herunder tilvalg 
og omkostninger forfaller til betaling 3 dager før overtagelse. 
Oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til 
selger ved overlevering av boligen, dvs. når midlertidig brukstilla-
telse eller ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at 
oppgjørsmegler kan foreta oppgjør til Selger dersom tilstrekkelig 
garantistillelse i henhold til Bustadoppføringslova § 47 er stilt. 
Dette gjelder også oppgjør før seksjoneringen er tinglyst.

BETALINGSBETINGELSER FOR IKKE-FORBRUKERE
Ved kontraktsinngåelse skal 20% av kjøpesum være innbetalt til 
oppgjørsmeglers klientkonto. Det vil bli stilt krav om kommitert 
finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpe-
summen og omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. 

KJØPEKONTRAKT
Oppgjørsmegler har utarbeidet en standard kjøpekontrakt. Det 
forutsettes at kjøpstilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpe-
kontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos prosjektselger.

Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor bustadopp-
føringslova. For slike kjøpere gjelder særskilte betingelser, blant 

annet vil det ikke stilles garantier. Kontakt prosjektselger for kopi 
av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i avhendingslova, som 
benyttes ved salg til ikke-forbrukere. 

VIKTIG INFORMASJON
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelse er utarbeidet for å orientere 
om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte 
organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leve-
ransen. Det vises for øvrig til kontraktstegninger og kjøpekontrakt 
med vedlegg.

Alle illustrasjoner, 3D-animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegnin-
ger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggel-
sen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/
inventar/hvitevarer medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme 
elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. 
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsførings-
materiell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor 
særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold 
terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygnings-
masse mv. før et eventuelt bud inngis.

Det gjøres oppmerksom på at husfargen i prospekt og 
salgsmateriell vil kunne avvike fra faktisk leveranse. 

Det kan være avvik mellom salgsmaterialet og den endelige 
leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse 
som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved eventuell 
motstrid i salgsmateriell, vil kontraktstegning ha forrang. Sjakter, 
VVS-føringer og annet teknisk anlegg er ikke endelig inntegnet og 
nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet 
ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil forekomme, 
blant annet som følge av kommunal behandling. Renovasjon, 
forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, fordelerskap, trafoer, 
kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig 
i forhold til terrenget. Leveranse av gressbakke og vegetasjon vil 
kunne avvike i forhold til utomhusplan. Det gjøres særlig opp-
merksom på at terrengforskjeller ikke kommer tydelig frem av 
utomhusplan og illustrasjoner av prosjektet. Terrengforskjeller vil 
regelmessig oppleves større enn det som fremkommer i salgs- 
materiellet.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne 
kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). 
Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. 

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder 
bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil 

akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. 

«Langgårdstoppen» utvikles i flere salgs- og byggetrinn. Gjennom-
føring av et byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av 
løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for 
beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. 

SÆRLIGE FORBEHOLD:
Det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Selger tar forbehold 
om endelige offentlige godkjenninger, herunder igangsettings- 
tillatelse. 

Selger tar forbehold om at det oppnås et tilstrekkelig forhåndssalg 
av boligene som utløser en tilfredsstillende byggelånsfinansiering 
og endelig beslutning og igangsetting i prosjektselskapets styre. 
Dersom selger gjør forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale 
forskuddsbeløpet inklusive opptjente renter. Utover dette har 
partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre.

Kjøper vil innen 31.10.2023 motta melding fra utbygger om evt. 
beslutning om igangsetting av boligprosjektet. Det gjøres opp-
merksom på at tidspunkt for ferdigstillelse er stipulert. Endelig 
tidspunkt for ferdigstillelse vil således kunne endre seg som følge 
av uforutsette forsinkelser i prosjektets fremdrift og salg- og 
markedsmessige forhold.

Det gjøres oppmerksom på at boligene ikke er detaljprosjektert, 
og det kan bli mindre justeringer av boligene i forbindelse med 
detaljprosjekteringen. 

Stiplede objekter på salgstegninger inngår ikke i leveransen.

Kjøkken på tegningene er veiledende og angir utstrekning av kjøk-
kenet. Kjøkken leveres i henhold til tegning fra kjøkkenleverandør, 
og salgstegning vil således kunne være mangelfull. Kjøkkeninn-
redning klargjøres for integrering av hvitevarer, men integrerte 
hvitevarer inngår ikke i standardleveransen. 

Elektriske punkter leveres/plasseres i henhold til egen elektrotegning.

Vindusplassering kan avvike noe fra de generelle planer som følge 
av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget eller detalj- 
prosjektering.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg 
og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel, dersom dette er 
nødvendig eller hensiktsmessig f.eks. på grunn av forhold i offent-
lige vedtak eller detaljprosjektering. Eventuelle endringer skal ikke 
redusere byggets tilsiktede kvalitet og funksjon.
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LOVGRUNNLAG:
Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. 
Boligene selges til næringsdrivende i henhold til avhendingslova. 
Etter at boligene er ferdigstilt selges boligene etter avhendingslova 
til både forbrukere og næringsdrivende.

ADGANG TIL UTLEIE:
Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med 
unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og 
av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over 
sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut 
sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes 
skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem 
som er ny eier/leietaker.

BYGGEPLASS:
Av sikkerhetsmessige hensyn må interessenter og kjøpere ikke ta 
seg inn på byggeplass uten avtale med utbygger. 

SELGERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV 
TRANSAKSJONEN:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking 
og terrorfinansiering mv. er prosjektselger pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 

rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for 
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav til legitimasjon eller prosjektselger har mis-
tanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b 
eller 147c kan prosjektselger stanse gjennomføringen av transak-
sjonen. Prosjektselger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser 
dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 
Alle innbetalinger skal skje fra kjøpers bankkonto i norsk bank.

ENDRINGER I GEBYR/OMKOSTNINGER:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet 
mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtale-
inngåelse og overtagelse, vil vederlaget øke tilsvarende.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD
Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal 
oversendes signert til prosjektselger. Skjemaet skal fylles ut så 
nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finans- 
institusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. 

For bolig uten budgiving gis Kniplefjellet Eiendom rett til å aksep-
tere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr 
at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse 
etter at denne har kommet til prosjektselgers kunnskap. Kjøpet er  
bindende så lenge det ikke er tatt forbehold. Normalt må det 
skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er 
solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er 
kun ment til å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Prosjektet er 
ikke detaljprosjektert og den videre prosjekteringen kan medføre 
endringer. Det tas forbehold om trykkfeil.

Det gjøres oppmerksom på at materialet i dette prospektet er 
vernet etter åndsverkloven og at kopiering og bruk av illustrasjoner, 
plantegninger og tekst ikke er tillatt uten skriftlig samtykke fra 
Kniplefjellet Eiendom AS.

Fredrikstad, mars 2023
 

Frode Westlie
prosjektselger

Tlf. +47 975 40 077
frode@kniplefjelleteiendom.no

langgardstoppen.no

Har du lyst til å vite mer om boligene på Langgårdstoppen?



25

Lyse og moderne familieboliger
Boligene på Langgårdstoppen har god standard 
og tidsriktige material- og fargevalg.

Fredrikstad 
15 min. 

Slevik

Langgårdstoppen
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