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Innholdsfortegnelse

På Lierskogen begynner vi nå byggingen av 14 familievennlige

BLANK

for store og små. Prosjektet Gravdaltoppen ligger idyllisk og
fredelig til innerst i blindvei i grønne Lier.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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rekkehus. Alle med solrik hage som innbyr til lek og avkobling
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INNHOLD

Bilde fra veranda

UTOMHUS & PLANLØSNING VIKTIG INFORMASJON
Side 30
Side 48

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Midt mellom alt - der finner du Gravdaltoppen. På sentrale Lierskogen er man
omgitt av grønne Lier med utallige muligheter for aktiviteter for liten og stor.
Skog og mark innbyr til aktivitet, samt organisert idrett og fritidaktiviteter for
barn i alle aldre. Gravdaltoppen er et trygt sted det er godt å vokse opp.

www.gravdaltoppen.no
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Område kart

Gravdaltoppen ivaretar familiens ønsker og behov. Barnehage og barneskole 1-7 klasse, ligger like ved. Det er også
en flerbrukshall tilknyttet skolen, utendørs fotballbane og
ballbinge like i nærheten. Fra Gravdaltoppen er det også kort
vei til alt man trenger av butikker og servicefunksjoner. Det
er matvarebutikk, legesenter, tannlege, bakeri og restaurant
i gåavstand. Dersom man skal foreta større innkjøp ligger
Liertoppen kjøpesenter like ved.
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Dette markers
barnehage

Gravdaltoppen ligger omkranset av skog og mark – perfekt
for turer til fots, på sykkel eller ski.
Midt mellom alt - dersom du ønsker et bredere tilbud ligger
Asker sentrum kun 7.7 km unna eller Drammen 14.4 km
unna.

SYDGÅENDE

NORDGÅENDE

LIERTOPPEN
KJØPESENTER
2.4 KM

ASKER SENTRUM
7.7 KM
OSLO SENTRUM
28.8 KM

DRAMMEN SENTRUM
14.4 KM
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DET ER GODT Å BO PÅ
GRAVDALTOPPEN

BARNEHAGE OG SKOLE

Fra Gravdaltoppen er det kun 6 minutter gange til barnehage og 10 minutter gange
til barneskolen. Turen er ikke bare kort, men den er også trygg.
Modell SAL - Sunne aktive liunger - er Lier sin egen modell for folkehelse og
livsmestring. Fokuset er trivsel, bevegelseglede og gode matvaner. Modellen er implementert i barnehager og skoler i Lier og målet er å utvikle robuste Liunger som
takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.

Gravdaltoppen ligger på toppen av Gravdalberget
innerst i en blindvei. Boligfeltet omkranser
uteområdene slik at hagene ligger skjermet og
tilbaketrukket. Det er tilrettelagt for rekreasjon og lek
for store og små. Når vi ikke er innenfor husets
vegger er det deilig å vite at det er et godt utvalg av
aktiviter for hele familien.

SKOG OG MARK

Gravdaltoppen ligger omkranset av skog og mark – perfekt for turer og aktiviteter
som passer for både store og små. Finn frem sitteunderlag, pakk med deg varm
kakao og kanelboller i en sekk og legg ut på en oppdagelsesreise i skogen med
familien. Skogen er en skattkiste utømmelig for eventyr. Med en eklere hverdag kan
en tur i skogen gi deg tid til å la tankene flyte og gi påfyll i form av energi. Dersom
du ønsker å utvide turhorisonten har Lier kommune et bredt spekter av løypenett
for både vinter og sommerturer. I 2015 ble Lier kåret til Årets friluftslivskommune.

EN ENKLERE HVERDAG

I en hektisk hverdag er det viktig at kabalen går opp og ved å bo på Lierskogen er
alt lagt til rette for en enkel hverdag. Fra prosjektet Gravdaltoppen er det kort vei til
alt man trenger av butikker og servicefunksjoner. Her finner du en nærbutikk, legesenter, tannlege, bakeri og restaurant. Med enkel adkomst til og fra motorveien blir
avstanden mot Drammen, Asker eller Oslo kort. Du kan også ta beina fatt og bli en
kollektivpendler, ta bussen dit du skal. Om tiden er knapp kan du bruke pendlerparkeringen, markert på kart. Bruk av unødvendig tid i bil kan du nå legge bak deg.

IDRETT

Lier har et rikt utvalg av organisert idrett – for de minste tilbys allidrett, de litt eldre
har et rikt utvalg med fotball, håndball, ski/skiskyting, ridning, motorsport og
E-sport for å nevne noe. Det er noe for alle og enhver med andre ord.
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KULTUR

TING Å FINNE PÅ

Det er også et rikt kulturtilbud til barn og unge i Lier, Lier kulturskole tilbyr
undervisning i musikk, sang, teater og dans. Det undervises også i visuell kunst som
keramikk, tegning og maling. Det holdes kurs i animasjon, skapende skriving, film
og musikkteknologi. Lier har også Ungdomshuset V2, for de eldre ungdommene.

Lier kommune har et bredt spekter av aktiviteter for hele familien, på
nettsiden www.lieropplevelser.no finner du informasjon om dette. Her er
et lite utvalg:
Lier bygdetun ligger flott til i Lierdalen, her kan du oppleve lokalhistorien i et
levende milljø. I løpet av året holdes flere arrangementer, som Eplefestivalen,
julemarked, intimkonserter, familiedager og håndverksdager. Under arrangementene
er det aktiviteter for barn.
Se nettside for mer informasjon: www.lier-bygdetun.no
Jordbæreventyret er en årlig barne- og familiefestival som holdes i Sylling,
www.jordbaereventyret.no

BADING

Damtjern ligger kun 4km fra Gravdaltoppen, her er det benker, flytebrygge og
toaletter. Ønsker du en tur på stranden på sommeren er det badeplass på
Gilhusodden - dette er en langgrunn badeplass innerst i Drammensfjorden. Der
finner du gresslette for lek, egen vollyballbane og fiskeplass. Kun 14 km unna ligger
tradisjonsrike Hvalstrand i Asker. Her finner du også en stor sandstrand og
gressletter, stupetårn, badeflåte og utleie av robåter. Melder sulten seg kan den hvite
funkisperlen Hvlastrand Bad friste med herlige retter.

Lierdagene er folkefest og festival for hele familien,
www.lieropplevelser.no/lierdagene.
Flere gårder i Lier tilbyr juletrehogst som et hyggelig familiearrangement.

BY

Gravdaltoppen ligger midt mellom alt - Ønsker du å utforske bylivet er Asker og
Drammen ikke langt unna. Her finner du et rikholdig tilbud av kultur, shopping,
kafeer og restauranter.
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GRAVDALTOPPEN
MIDT MELLOM ALT

ET GODT HJEM - DITT HJEM
Gravdaltoppen er et boligprosjekt laget for et godt familieliv. Prosjektet består av tre
salgstrinn, A, B og C, med totalt 14 boligenheter. Boligene er på 155 m2 samt carport
med plass til to biler. Boligene har arealeffektive planløsninger med mye lys og naturskjønn
utsikt. Boligene har fått et lys og moderne preg med 1 stavs Barry Alloc Champs Elysées,
lyst og delikat kjøkken og tidsriktige fliser i en mild terrasso variant, samt fiskebensmønster
i dusj. Gode uteplasser med sol, utsikt og tomleplass gir boligene det lille ekstra.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Gode uteplasser med sol, utsikt og tomleplass gir
boligene det lille ekstra.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Gravdaltoppen er et boligprosjekt med fokus på de gode og smarte løsningene.
Boligene er arealeffektive med områder for det sosiale livet, men også det å kunne
trekke seg tilbake og roe helt ned. Planløsningen er fleksibel og gir deg rom til å
møblere slik det skulle passe for familien, slik dere vil leve.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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INTERIØR
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Når du kjøper bolig skal du ha friheten til å velge. Du vet best hvordan du og dine lever deres liv og hvilken stil som
passer. Vi har satt sammen et tidsriktig interiørkonsept som skaper en rød tråd gjennom hele boligen, med lyse og
delikate farger. Men det er du som skal bo her og vi gir deg i en tilvalgsprosess muligheten til å sette sammen din
egen fargepalett med de materialene og løsningene som passer deg og dine.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Boligene har stort hovedsoverom med avsatt plass til
egen walk in garderobe.
Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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LYST OG ELEGANT
Som standard farger har vi valgt en naturlig og dus palett.
Kjøkkenet er valgt i en lys beige farge som brekker en anelse fra
veggfargen, tidløs. Det er valgt diskret håndtak og lys laminat
benkeplate for å underbygge det rene uttrykket, standard er et lyst
og elegant uttrykk.
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På veggene er det valgt en grålig varm hvittone (tidløs) som gir et
grått slør over veggene, dette gir en liten brytning mot de hvite
detaljene. Fargen er diskret gyllen og lun, og sammen med gulvet
skaper det et perfekt bakteppe og base.
Det delikate og lette uttrykket er brakt videre inn på badet der
gulvene består av lyse storformatfliser med et lett terrazzo uttrykk.
Veggene er i samme flis som gulv, men en anelse lysere. For å gi
badet det lille ekstra er det valgt lyse fiskebensflis som legges i
chevron mønster på veggen.
Baderomsmøbelet et i matt hvit utførelse og speil med
integrert lys som leveres i samme bredde som møbelet.
Armaturer og detaljer leveres i krom.
I tilknytning til badet ligger vaskerommet. Veggene er i fargen tidløs
som står godt til gulvflisene. Det leveres stålkum nedfelt i
laminatplate som standard.
Illustrasjon, avvik vil forekomme.
Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

UTOMHUS & PLANTEGNINGER
Gravdaltoppen består av tre rekker med rekkehus. På de neste sidene kan du se
boligenes plassering i forhold til hverandre, tilhørende hage samt omgivelser.
Du vil også få en god oversikt over boligenes planløsning.
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UTOMHUS
VISUALISERING

C

Bygg A og B ligger i fremste rekke og C i bakerste rekke.
Sammen skaper boligene et koselig tun med hager, samt
felles lekeplass som innbyr til lek og trivelig samvær.

B

Alle boligene får privat hage og takterrasser slik at du har
dine egne soner hvor du kan være uforstyrret.
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Gravdaltoppen består av tre rekkehus i rekker, A, B og C.

A

I U.etg har alle boligene en carport med plass til 2 biler samt
sykler. I bakkant er det en stor sportsbod, lagring av sykler,
ski, akebrett og vogner er ingen sak.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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BYGG A
Rekkehus 1-5

BOD
4 m²

BOD
5 m²

STUE/KJØKKEN
52 m²

SOVEROM
15 m²
SOVEROM
7 m²

GANG
14 m²

U. etg

TAKTERRASSE
36 m²

TRAPPEGANG
11 m²

CARPORT
34 m²

SOVEROM
7 m²

WC
1 m²

1.etg

Carport med plass til to biler. Fra garasjen har man tilgang til 		
stor sportsbod. Boligen har en romslig gang med god plass til 		
garderobeløsning.

36

Stort og deilig bad med lyse og moderne fliser. Tilknyttet badet
finner du et praktisk vaskerom. På hovedsoverom er det satt av
plass til walk in garderobe. Begge soverommene har fin utsikt over
Gravdalberget.

TRAPPEROM
15 m²

2.etg

3.etg

Hjertet i boligen, med åpen stue/kjøkken løsning. Store vinduer
slipper inn masse lys og flott utsikt. Med direkte adkomst til
hageareal kan måltidene enkelt nytes i hagen. Det er også toalett i
denne etasjen.

37

Trapperommet kan brukes til det som måtte passe deg, stue/soverom/hobbyrom/kontor. Du finner også et soverom i denne etasjen.
Det er direkte adkomst til stor privat takterrasse med flott utsikt og
sol.

G R AV DA LTO P P E N

G R AV DA LTO P P E N

BAD/VASKEROM
12 m²

STØTTEMUR

OK mur ca +227,00

C+224,75

C+227,64

Plassering lek
ca 260 m2

72,5m2

Bygg B
67,5m2

PLEN

C+224,55
C+224,75

STØTTEMUR
C+227,70

Støyskjerm
høyde 2,5-4,2m

C+219,20

ASFALT

1.1 daa
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C+219,30
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ENDRING/ERSTATNING
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12-03-2019
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Snitt 1
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VILLA WIIG A/S
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1591/79SK

KOBBERVIKDALEN 117 C
TLF 32881040
3036 DRAMMEN
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JUSTERT BYGG B OG C
BYGGELINJER OK
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SITUASJONSKART/UTOMHUS

ARBEIDSTEGNING
BYGGESØKNADSTEGNING

22.02.18
TEGNET AV:

KONTROL AV:

Ove Mathisen

KONTROL AV:

Ove Mathisen

GRAVDALBERGET B1

SIGNATUR

22.02.18
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STØTTEMUR

12-03-2019

ANBUDSTEGNING
JUSTERT BYGG B OG C
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C+219,45

9

C+218,10

218,28

218,49

10
151/90
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151/

FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR OG NORD

11.5

BYGG B

44

ARRONDERT SKRÅNING

11.5

ARRONDERT SKRÅNING

151/97

EKSISTERENDE FELLES LEKEPLASS
FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR OG NORD

151

1591/79SK

KOBBERVIKDALEN 117 C
TLF 32881040
3036 DRAMMEN

114

01B
39

BYGG B
Rekkehus 6-9

BOD
4 m²

BOD
5 m²

STUE/KJØKKEN
52 m²

SOVEROM
15 m²
SOVEROM
7 m²

GANG
14 m²

U. etg

TAKTERRASSE
36 m²

TRAPPEGANG
11 m²

CARPORT
34 m²

SOVEROM
7 m²

WC
1 m²

1.etg

Carport med plass til to biler. Fra garasjen har man tilgang til 		
stor sportsbod. Boligen har en romslig gang med god plass til 		
garderobeløsning.

40

Stort og deilig bad med lyse og moderne fliser. Tilknyttet badet
finner du et praktisk vaskerom. På hovedsoverom er det satt av
plass til walk in garderobe. Begge soverommene har fin utsikt over
Gravdalberget.

TRAPPEROM
15 m²

2.etg

3.etg

Hjertet i boligen, med åpen stue/kjøkken løsning. Store vinduer
slipper inn masse lys og flott utsikt. Med direkte adkomst til
hageareal kan måltidene enkelt nytes i hagen. Det er også toalett i
denne etasjen.

41

Trapperommet kan brukes til det som måtte passe deg, stue/soverom/hobbyrom/kontor. Du finner også et soverom i denne etasjen.
Det er direkte adkomst til stor privat takterrasse med flott utsikt og
sol.

G R AV DA LTO P P E N

G R AV DA LTO P P E N

BAD/VASKEROM
12 m²

151/116
C+223,55

75,5m2

STØTTEMUR

OK mur ca +227,00

C+227,64

C+224,75

Plassering lek
ca 260 m2

Bygg B
67,5m2

PLEN

C+224,55
C+224,75

STØTTEMUR

C+227,80

C+227,70

Støyskjerm
høyde 2,5-4,2m

ASFALT

C+227,95

B

Snr7
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75,5m2

C+227,80

C+227,64
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MET
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STØTTE
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2.8 daa

C+227,80

C+219,45
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225
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MUR/TØRRMUR
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C+218,15

C+218,30
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C+218,15

ASFALT

Snitt 2

1

Snitt 1

12

C+223,55

C+218,45

218,08

PLEN

75,5m2

C+224,75

PLEN

C+224,65

Bygg B
67,5m2

151/80
17 215
C+219,45

C+219,45

Snr6

72,5m2

C+219,20

ASFALT

C+219,45

B

Snr7

PLEN

C+224,55
C+224,75

C+219,45

9

10

UTOMHUSPLAN
GRAVDALBERGET Bb1 SYD

UTOMHUSPLAN
GRAVDALBERGET Bb1 SYD
C+219,30

218,49

C+219,45

Snr8

C+219,45

DATO

ENDRING/ERSTATNING

12-03-2019

Snr9

C+219,45

DATO

C+224,45

OM

SITUASJONSKART/UTOMHUS
ASFALT

ARBEIDSTEGNING
BYGGESØKNADSTEGNING

151/37
TEGNET AV:

225

220

C+219,15

1

VILLA WIIG A/S

151

1591/79SK

KOBBERVIKDALEN 117 C
TLF 32881040
3036 DRAMMEN

DOKUMENTASJONSTEGNING

JUSTERT BYGG B OG C
BYGGELINJER OK

OM

SITUASJONSKART/UTOMHUS

ARBEIDSTEGNING
BYGGESØKNADSTEGNING

22.02.18
TEGNET AV:

KONTROL AV:

Ove Mathisen

KONTROL AV:

Ove Mathisen

GRAVDALBERGET B1

SIGNATUR

22.02.18

218,70

STØTTEMUR

12-03-2019

ANBUDSTEGNING
JUSTERT BYGG B OG C
BYGGELINJER OK

ENDRING/ERSTATNING

ANBUDSTEGNING

DOKUMENTASJONSTEGNING

SIGNATUR

1,0 METER

C+225,25

151/80
17 215

218,28

PLEN

75,5m2

69 m²
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C+218,10

ARRONDERT SKRÅNING
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C+218,30
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C+218,45
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151/90 15

73 m²
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01B
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220

VILLA WIIG A/S
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1591/79SK

KOBBERVIKDALEN 117 C
TLF 32881040
3036 DRAMMEN
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43
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G R AV DA LTO P P E N
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C+218,45
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OK mur ca +226,00 AREAL FO
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PLEN

C+224,45

Snitt 2

C+227,54

C+218,15

C+227,95
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Sandkasse

PLEN

C+224,65

ASFALT

Snr5

ASFALT

C+218,30

C+218,45

SJON

C+223,75
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151/

FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR OG NORD

11.5

BYGG C

44

ARRONDERT SKRÅNING

11.5

ARRONDERT SKRÅNING

151/97

EKSISTERENDE FELLES LEKEPLASS
FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR OG NORD

BYGG C
Rekkehus 10-14

BOD
4 m²

BOD
5 m²

STUE/KJØKKEN
52 m²

SOVEROM
15 m²
SOVEROM
7 m²

GANG
14 m²

U. etg

TAKTERRASSE
36 m²

TRAPPEGANG
11 m²

CARPORT
34 m²

SOVEROM
7 m²

WC
1 m²

1.etg

Carport med plass til to biler. Fra garasjen har man tilgang til 		
stor sportsbod. Boligen har en romslig gang med god plass til 		
garderobeløsning.

44

Stort og deilig bad med lyse og moderne fliser. Tilknyttet badet
finner du et praktisk vaskerom. På hovedsoverom er det satt av
plass til walk in garderobe. Begge soverommene har fin utsikt over
Gravdalberget.

TRAPPEROM
15 m²

2.etg

3.etg

Hjertet i boligen, med åpen stue/kjøkken løsning. Store vinduer
slipper inn masse lys og flott utsikt. Med direkte adkomst til
hageareal kan måltidene enkelt nytes i hagen. Det er også toalett i
denne etasjen.
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Trapperommet kan brukes til det som måtte passe deg, stue/soverom/hobbyrom/kontor. Du finner også et soverom i denne etasjen.
Det er direkte adkomst til stor privat takterrasse med flott utsikt og
sol.
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BAD/VASKEROM
12 m²

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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VIKTIG INFORMASJON
På de neste sidene vil du finne viktig informasjon til deg som kjøper. Her finner du
bland annet en leveransebeskrivelse, romskjema, reguleringsbestemmelser,
kjøpekontrakt og kjøpeskjema.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

48

49

G R AV DA LTO P P E N

G R AV DA LTO P P E N

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Prosjektet
Velkommen til prosjektet Gravdaltoppen på Lierskogen. Her skal det oppføres totalt 14
rekkehus med attraktiv beliggenhet innerst i blindveien Gravdalberget. Prosjektet oppføres
i 3 deltrinn hvor bygg A er første del med 5 enheter. Rammetillatelse er gitt fra Lier kommune og oppstart er planlagt til sommer 2021.
Boligene er romslige familieboliger med takterrasse og carport.

Selger/utbygger
VIKEN PROSJEKT UTVIKLING AS – Org.nr. 923834257
Selger besitter generalfullmakt fra hjemmelshaver. Selger er i en prosess med å overføre
prosjektet og hjemmelen til tomten til ett datterselskap/selskap under stiftelse. Kjøper
gjøres oppmerksom på at dette selskapet blir kontraktsmotpart. Selskapet under stiftelse vil
ha de samme eierne som Viken Prosjekt Utvikling AS

Salgsdokumentasjon
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før avtale om kjøpet
inngås.

Hjemmelshaver
KOBBERVIKDALEN 117 AS – org.nr. 916714505

Vedlagt i salgsoppgaven ligger det en fyldig leveransebeskrivelse med romskjema fra utbygger og vi kan nevne noen utdrag:

Priser
Priser fra kr. 6 490 000,- + omkostninger. Se vedlagte prisliste for utfyllende informasjon.
Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte boliger og biloppstillingsplasser,
uten forutgående varsling.

-moderne kjøkken fra Aubo med (integrerte hvitevarer)
-flislagte bad med store moderne fliser
-moderne gulv fra Berry Alloc
-vegger i moderne farger

Kjøpsomkostninger
I tillegg til kjøpesum betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av andel tomteverdi. For
seksjonene er andel tomteverdi kr. 786.000,- noe som gir en
dokumentavgift på kr. 19.650,-. pr. bolig.

For kjøpere i tidlig fase av utbygningen er det mulig for å kundetilpasse boligen etter kjøpers ønske, se punkt under om tilvalg/endringer.

I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr 525,- for skjøte, kr 525,- pr pantobligasjon som
skal tinglyses i forbindelse med kjøpet og kr 204,- for pantattest. Totalt kun ca. kr 1.254,-.
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til
hjemmelsovergang.

Byggemåte/bebyggelse
Se leveransebeskrivelsen. Boligene oppføres som rekkehus. Ferdigstilles etter gjeldene TEK
17.
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Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsoppgave
·
Leveransebeskrivelse med romskjema
·
Plantegninger
·
Selgers standard kjøpekontrakt
·
Reguleringsplan med bestemmelser
·
Foreløpig utomhusplan
·
Grunnboksutskrift med servitutter
·
Vedtekter med oversikt over utearealer som hver enhet disponerer
·
Prisliste
Prosjektnavn
Gravdaltoppen
Prosjektets adresse
Gravdalberget, 3420 LIERSKOGEN

Totale omkostninger fra kr. 20 904,-. Se for øvrig vedlagte
Totalpris
Totalpris fra kr. 6 510 904,- inkl. omkostninger.

Eierform/organisering
Gravdalberget vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med Eierseksjonsloven.

Se vedlagte prisliste som er en del av denne salgsoppgaven. I tillegg tilkommer kr. 5000,-,
som likviditetstilskudd til sameiet. Se punkt under.

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal,
men vedtektene regulerer uteområdet som naturlig tilhører hver bolig. De andre sameierne
har, i henhold til Eierseksjonsloven, panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger
av sameieforholdet.

Arealangivelser
BRA: 189 kvm inkl. caport.
P-rom: 145 kvm
For arealer pr. etg. Se vedlagte plantegninger, som er en del av denne salgsoppgaven.
Arealene oppgitt på tegning og i prisliste er angitt i bruksareal (BRA) som er boligenes mål
innvendig, innbefattet innvendig bod, carport og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I
50

tillegg opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens BRA areal fratrukket innvendig bod
og carport.

enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende
sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene, samt eventuelle bestemmelser
som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Det er tinglyst servitutter på eiendommen, og kopi av disse fås av megler. Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved
spørsmål til servituttene som er tinglyst på eiendommen.
Det gjøres oppmerksom på at kjøpers bank vil få prioritet etter det som er/blir tinglyst i
grunnboken.

Innhold
Leilighetene har areal effektive planløsninger og gjennomgående god standard, bygget
etter forskrifter TEK 17. For innhold i den enkelte leilighet henvises det til plantegning av
den enkelte leilighet.
Standard/utstyr
Boligene får en god standard og oppføres av entreprenør Villa Wiig AS som er kjent for
godt håndverk over mange år.

Servitutter som vil følge eiendommen/tinglyst på eiendommen pt:
2012/1028828-2/200 04.12.2012
ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:97
Bestemmelse om vedlikeholdsansvar for vei, avløp og teknisk installasjon
2020/3156122-1/200 09.10.2020
BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om vedlikehold
2020/3156157-1/200 09.10.2020
BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om vedlikehold

Se vedlagte leveransebeskrivelse med detaljert beskrivelse.

2020/3156157-1/200 09.10.2020
BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ ledninger/kabler

Tomt
Eiet tomt på ca. 5.016 kvm. Felles tomt for boligsameiet. Hver bolig vil iht. vedtekter disponere det som er naturlig på begge sider av sin egen bolig. Se vedlagte situasjonskart som
viser utearealer.

2020/3156157-2/200 09.10.2020
BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ ledninger/kabler

Reguleringsforhold
Området er regulert til boligbebyggelse iht. reguleringsplan for Gravdalberget BB1 Sør. Se
vedlagte reguleringsplan med bestemmelser. Felles privat adkomstvei sammen med nabosameie/naboeiendom (gnr. 151, bnr. 97). Ubebygget naboeiendom gnr. 151, bnr. 116 har
rettigheter vedr. vei, lekeplass etc. som er tinglyst som servitutter på denne eiendom.

2020/3156157-3/200 09.10.2020
ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Rett til benyttelse av lekeareal og plass for renovasjon

Servitutter/rettigheter/heftelser
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som vedlegg til denne salgsoppgave. Seksjonene vil være fri for økonomiske
heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den
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Meglers oppdragsnummer
1-20-00434

Matrikkel/adresse
Eiendommen har i dag matrikkelnummer gnr. 151, bnr. 114 i Lier. Seksjonsnummer fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Eiendommen har i dag fått tildelt gateadresse med
Gravdalberget. Endelig adresse vil bli endelig fastsatt av kommunen innen overtagelse.

SALGSOPPGAVE med leveransebeskrivelse og forbehold

uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse
i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform,
plassering av vann og avløp. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i
henhold til Bustadoppføringslova § 9.

2020/1368759-1/200 01.01.2020
OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
TIDLIGERE: KNR:0626 GNR:151 BNR:114

Endringer krever ofte omprosjektering og må godkjennes av selger. En endringsforespørsel
kan involvere prosjekterende, arkitekt, entreprenør og myndigheter. Da alle endringer må
prosjekteres, vil blant annet fremdriften i byggeprosessen avgjøre priskonsekvens, og om det
er mulig å gjennomføre endringen. Det åpnes ikke for endringer som påvirker andre boliger eller byggets fasade. Tekniske installasjoner må beholde sine opprinnelige plasseringer.
Endringsforespørsler har en fast oppstartskostnad for å dekke kostnader til administrasjon
og rådgivning.
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2020/3051156-1/200 21.09.2020
REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
ELEKTRONISK INNSENDT

Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/underleverandør i separat
avtale og må være kreditert meglers klientkonto senest ved overtagelse.

Ligningsverdi
Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren
er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle boliger man eier, men ikke bor fast i).
Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for
nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi + evt. rettigheter/avtaler/erklæringer/forpliktelser som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

Parkering
Hver bolig vil få sin egen carport i u.etg i forbindelse med inngangen.
Overtagelse/innflytting
Rammetillatelse er gitt fra Lier kommune og antatt overtagelse er fra høsten 2022 til
høsten 2023. Dette under forutsetning av byggestart 2.kvartal 2021. Ved senere byggestart
endres overtagelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt byggearbeidene på det aktuelle byggetrinn faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å
anse som byggearbeid.

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført.
Boligens energibehov er dimensjonert i henhold til TEK 17.

Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet av 18 måneder etter vedtatt byggestart.
Kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillelsestidspunkt ikke er en
avtalt frist for overtakelse som utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10.

Fellesutgifter/likviditetstilskudd
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter slik som felles forsikring, snøbrøyting, men avhenger av ytelsene
sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 1.500 - 2.500,- pr bolig pr.
mnd.

Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om
en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over
boligen innenfor overtakelsesperioden.

Det tas forbehold om sameiets endelige fastsettelse av fellesutgiftene.

Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato,
som skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt.

Driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas av styret og fremlegges til orientering på sameiets generalforsamling. Forretningsfører eller megler vil i forbindelse med overtagelsen kreve inn
kr. 5000,- som likviditetstilskudd til sameiet pr. enhet.

Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold
i denne salgsoppgaven). Ved frafall av Selgers forbehold, vil siste frist for overtagelse bli
meddelt skriftlig. Disse bestemmelsene medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter
iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan likevel kreve at overtagelse
skjer inntil 4 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Tilvalg og endringer
Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud, som for eksempel ulike typer parkett, fargevalg på veggflater, fliser, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, flere el-punkter
etc. Endringer ut over ovennevnte må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og
dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan
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FDV
Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten.

transaksjonen. Det anses ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før det er
kreditert oppgjørsforetakets klientkonto. Forsinkes betaling med mer enn 14 dager for
beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og for andre avtalte innbetalinger, er kjøper
inneforstått med at kontrakten er vesentlig misligholdt. Selger har da rett til å heve kjøpet
og foreta dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i
kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, som
påløper på grunn av kjøpers mislighold. Hevingsretten gjelder også etter overtakelse og
overskjøting. Hvis Kjøper har flyttet inn i Boligen aksepterer han utkastelse uten søksmål
og dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) litra e).

Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers
plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av
utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt. Kjøper har rett til å holde tilbake ett beløp tilsvarende det arbeidet som gjenstår
for at eiendommen skal få ferdigattest. Megler plikter å utbetale det tilbakeholdte beløpet
straks ferdigattest foreligger.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til boligen være overført kjøper,
jf. bustadoppføringslova § 46. Alternativt må selger stille garanti etter bustadoppføringslova
§ 47.
Betaling for tilvalg
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider faktureres fra selger eller den selger har
delegert arbeidet til når vedkommende endrings- og/ eller tilleggsarbeider er utført. Beløpet innbetales til meglers klientkonto og merkes med tilvalg og oppdragsnummer. Beløpet
må være innbetalt senest ved overtagelse.
Kredittvurdering/dokumentasjon av finansieringsevne
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en
kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Det tas videre forbehold om rett til
å foreta kontroll av evt. betalingsanmerkninger. Selger forbeholder seg retten til å kreve
dokumentasjon av kjøpers finansiering og evne til å betale fellesutgiftene.

Betalingsbetingelser, overskjøting og oppgjør
Det forutsettes at delinnbetaling/forskudd på 10 % av kjøpesummen (det forutsettes at
forskuddet er frie midler, det vil si at det ikke forutsettes pant i boligen som kjøpes) innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto. Selger forbeholder seg retten til å stille
garanti etter bufl § 47, dersom selger ønsker delinnbetalingen/forskuddet utbetalt.
Selger kan kreve at Kjøper innen 14 dager etter avtaleinngåelsen dokumenterer betalingsdyktighet tilsvarende kjøpesummen med tillegg av omkostninger og eventuelle tilvalg i
form av finansieringsbevis.
Er kjøper juridisk person forutsettes at 20 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse om ikke annet er skriftlig avtalt før aksept av bud. For avtaler som inngås med
juridisk kjøper, vil avtalen følge Avhendingslovens bestemmelser.

Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og
ev. endrings- eller tilleggsarbeider, jf. buofl. § 46 annet ledd. En slik garanti innebærer en
kostnad for kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 25.000,- inkl. mva. som innbetales meglers driftskonto. Eventuell
endring krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta
eller avslå transport av kjøpekontrakter. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller
meglers underleverandør. Selger utsteder skjøte til kjøper, på de andelene kjøper instruerer
megler om å sette inn. Dersom ikke annet blir særskilt opplyst fra kjøper settes det inn like
ideelle andeler på skjøtet, der hvor det er flere kjøpere. Eventuell endring av ideelle andeler
må sendes skriftlig til megler innen 1 uke før overtakelse.

Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.
Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12
vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter
§ 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før
hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/
transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til Bustadoppføringslova § 47.
Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Hovedoppgjør (resterende
del av kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til megler senest en virkedag før
avtalt overtagelsesdato. Innen samme frist (siste virkedag før OT) skal kjøper videre besørge
at oppgjørsmegler har mottatt samtlige tinglysningsklare lånedokumenter forbundet med

Avtalemessige forhold
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de
vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme
kjøper.
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2012/317354-1/200 24.04.2012
REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:3049 GNR:151 BNR: 97

Konsesjon/Odel/boplikt
Det er ikke odel eller konsesjonsplikt. Det er ikke boplikt i Lier kommune.

Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av denne
kjøpekontrakten og en eventuell aksept av bud fra selger gis under samme forutsetning.
Standard kjøpekontrakt utgjør en del av denne salgsoppgave.

Forbehold
Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende forhåndssalg og tilfredsstillende finansiering.
Selger tar forbehold om at minimum 3 boliger i bygg A blir solgt før oppstart.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i
fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er
å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova § 10. Anslaget er
kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift
i prosjekt- og byggearbeid.
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Avbestilling
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av
kjøper. Det gjøres kjøper oppmerksom på at en eventuell avbestilling kan få store økonomiske konsekvenser.
Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen
ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften
av dette.

Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og
overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse
estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning. Senest 6 måneder før overtagelse, vil kjøper bli meddelt skriftlig om en overtagelsesperiode innenfor en måneds intervall. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig senest
3 måneder før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato.
Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder
tidligere enn forventet ferdigstillelse ved kontraktsinngåelse.

Vi gjør oppmerksom på Eierseksjonsloven § 23 om ervervsbegrensning, denne begrensningen vil nå ramme erverv av flere enn to boligseksjoner, uavhengig av om ervervet skjer
direkte, gjennom aksjer/selskap eller gjennom slektninger. Eierseksjonsloven § 23 tredje
ledd åpner imidlertid for at ”nærstående kan erverve en boligseksjon som den nærstående
selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig.” Erverv i strid med forbudet gir
grunnlag for pålegg om salg. Det er kjøpers ansvar dersom kjøp skjer i strid med forbudet.
Ta kontakt med megler ved spørsmål eller mer utfyllende informasjon rundt ervervsbegrensningen

Selger må senest innen 31.12.2021 avklare ved skriftlig underretning dersom ovennevnte
forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Dersom kanselleringsretten benyttes
får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum (evt. deponert beløp), vederlag for eventuelle
tilleggsarbeider og renter av innbetalt beløp. For øvrig kan kjøper ikke fremme ytterligere
eller andre krav mot selger som følge av kanselleringen.

Forretningsførsel
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men selger vil velge en tidsbegrenset kontrakt med
en forretningsfører, slik at avtale vil bli inngått på vegne av sameiet før konstituerende sameiermøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører etter eget skjønn.

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av
den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/
inventar medfølger ikke og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet
som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende
bygningsmasse mv.) før budgivning.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og
forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

boligens areal og lignende. Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er
presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved
selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Vindusplassering kan avvike fra vedlagt plantegning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og
kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette. Dersom det
er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige
kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er
begrenset til denne.
Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet.
Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte
boliger. Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det
er mulig. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av
løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.
På salgstidspunkt er ikke alle forhold relatert til utomhusarealer avklart, og det kan forekomme endringer av støttemurer, beplantning, veier, etc. Landskapsplanen er foreløpig.
Utomhusarealer blir ferdigstilt så fort årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne
være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet.
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Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person.

Det kan forekomme avvik fra oppgitt areal på boliger, rom og terrasser. Arealer på de
enkelte rom kan ikke summeres til boligenes totalareal. Det gjøres oppmerksom på at
skisser, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet kun er av illustrativ karakter, og inneholder detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og
arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner
som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse
løsningene inngår ikke i leveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling.
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet.
Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse.
Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom Selger gir samtykke, kan Selger fastsette
nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Selger krever et
honorar stort kr 80 000,- for et evt. samtykke til videresalg.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres
vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer.
Eksempel på slike endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av

Adgang til lovlig utleie
Seksjonseiere får full råderett over egen bolig og kan leie den ut.
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Gulvene i plan U.etg
Sportsbod leveres med støpt og brettskurt gulv uten ytterligere behandling.
Gulvet i hall/trapp leveres med standard fliser av typen Azulev Ageless Gris ca 60x60.

Husene bygges etter teknisk forskrift 2017 (TEK 17).

Gulvene i plan 1.etg
Gulv i soverom leveres med Barry alloc Champ elysees eller tilsvarende.
Gulv i trappegang m/trapp og bod leveres med Barry alloc Champ elysees
eller tilsvarende.
Gulvet på bad/vaskerom leveres med standard fliser av typen Azulev Ageless Gris 60x60.

GENERELT
Denne beskrivelsen er overordnet og må leses sammen med romskjema og plantegning for
å få et helhetsbilde av husene. Se romskjema (side 62) for beskrivelse av overflatebehandling av gulv, vegger og tak samt innredning i de ulike rommene i huset.

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER
Erfaringsmessig vet vi at enkelte kjøpere ønsker å sette sitt personlige preg på huset.
Prosjektet og dets priser basert på at arbeiderne gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av sysselsetting av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensinger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og
innenfor hvilket tidsrom disse kan bestilles.

Innervegger består av stenderverk av tre kledd med gips som er sparklet og malt.
Alle innevegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon.

Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg i henhold til totalentrepenørens tilvalgsmeny med
og uten tillegg i pris. Tilvalgsmeny blir oversendt når arbeidene er i gang.

Lydvegger leveres med isolasjon og 2-lag med gips iht krav.

Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer ut over totalentrepenørens tillvalgsmeny mot tillegg i pris. Endringer kan medføre at totalentrepenøren og arkitekt må vurdere
og prosjektere ønskene, og hvor kjøper i så fall må dekke disse kostnadene. Endringer kan
ikke gjennomføres dersom de berører rammetilatelsen eller gir forsinkelser i prosjektet.
Kjøper kan heller ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15% av avtalt kjøpesum. Det
vises til buofl §9.

Drammen Februar 2021
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Alle innvendige tak i boligen leveres i fargen bomull NCS S0502-Y
Alle innvendige foringer, lister og dører leveres i fargen bomull NCS S 0502-Y
Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

Alle himlinger er i gips, med unntak av utvendig carport. Denne blir kledd med utvendig
trekledning i en lys farge. Innvendig takhøyde i U.etg, 1.etg, 2.etg vil være ca 240 cm.
Det vil være innkassing/nedforinger av tekniske innstalasjoner enkelte steder.
Vinduer, balkong- og terrassedører leveres med energiglass og i henhold til arkitekturens
fargevalg innvendig og utvendig.
NB: Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer, noe som fører til at
vinduene blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde
utvendige flatene kan gi kondens på utsiden av vinduet.

Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde de
frister (valg og betaling) som settes av totalentrepenøren. Dersom fristene oversittes har
totalentrepenøren rett til å levere leiligheten i samsvar med kvalitetsbeskrivelsen.
Alle tilvalg og endringer avtales direkte mellom kjøper og selger.

Badene blir plassbygd med våtromsplater, membrand og fliser.

GULV
Gulvene i U.etg utføres som støpt/brettskurt gulv i hall/trapp og sportsbod.
Det legges fliser (med varmekabel under) i hall/trapp.
Sportsboden leveres med betonggulv uten ytterligere behandling.
Gulvet i carport(er) asfalteres med fall fra innerkant carport og ut.

Innvendige dører leveres som slette kompaktdører i fargen bomull, med dørvridere i blank
eller børstet utførelse. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre
luftgjennomstrømning i boligen slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.
Det leveres fabrikkmalte foringer og gerikter rundt dører og vinduer i fargen bomull,
spikerhull vil bli synlige uten ytterligere behandling. Gerikter leveres slette ca 17x56mm.

Dekket mellom U.etg og 1.etg utføres i betong event. Leca.
De øvrige etasjeskillere leveres som lette trekonstruksjoner.

Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og innvendige arealer
til terrasser/rom.

Varmekabler leveres i følgende rom:
I Plan U.etg leveres varmekabler i hall/trapp.
I plan 1.etg leveres det varmekabler i bad og vaskerom.

Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap, men det er avsatt/stiplet plass som vist på
plantegningen.

TAKTERRASSE/MARKTERRASSE/BALKONG
Gulvet på terrasse i 3.etg utføres som lett etasjeskiller (bjelkelag med sponplatting)
tekket med sveiset membran/papptekking, før impregnerte tilfarerer og terrassebord
monteres. Rekkverk utføres i impregnerte materialer iht. fasadetegning.
Balkong i 1.etg utenfor soverom leveres med impregnerte terrassebord og glassrekkverk.
Markterrasse utenfor kjøkken og gang i 2.etg legges med impregnert platting (28x120mm
terrassebord). Størrelse på denne blir ca 3x3 meter.

Gulvene i plan 2.etg
Gulvet på stue/kjøkken leveres med Barry alloc Champ elysees eller tilsvarende.
Gulvet i gang og wc leveres med Barry alloc Champ elysees eller tilsvarende.

VINDUER
Vinduer leveres som NorDan N-tech ell. iht gjeldene krav, ferdig malt/beiset fra fabrikk.
Vinduene leveres inv og utv i fargen RAL 9005 (sort).
Disse leveres slik de fremkommer på fasadetegninger.

Gulvene i plan 3.etg
Gulv i soverom samt trapperom leveres med Barry alloc Champ elysees eller tilsvarende.

DØRER/PORTER
Ytterdør type Michigan leveres komplett med sylinderlås og klinke ferdig malt i fargen
NCS-S-7000-N inv/utv fra fabrikk.
Ytterdør og terrassedør leveres ferdig malt fra fabrikk. Glasset i terrassedøren leveres etter
samme spesifikasjon som vinduene.
Innvendige dører leveres som slette kompaktdører i fargen bomull NCS S 0502-Y, med flat
terskel.

Takterrasse plan 3.etg
Gulvet utføres som lett etasjeskiller (bjelkelag med sponplatting) tekket med sveiset
membran, før impregnerte tilfarerer og terrassebord monteres.
(Gulvet på terrasse utføres med 2 stk innv. sluk.)
YTTERVEGGER
Konstruksjonene av ytterveggene oppføres for det meste i bindingsverk med 20 + 5 cm
mineralull (isolasjon) med utvendig liggende kledning.

INNVENDIGE VEGGER
Innvendige vegger består av bindingsverk kledd med 13 mm gipsplater, ferdig sparklet og
malt i en standard farge tidløs NCS S1002-Y. I U.etg påfores mur/betongvegger med
treverk og påsettes gipsplater, der dette er nødvendig. Disse behandles som øvrige vegger.
Vegger på bad flislegges med standard flis, Azulev Ageless Perla 30x60 cm. (se eget romskjema) Vegger på vaskerom leveres som malte vegger med sokkelflis ned mot flislagt gulv.

Utvendig kledning beises ett strøk (grunning + 1 dekkstrøk). Neste strøk bør tas innen et
par år. Alt impregnert virke som terrassebord, håndløpere på rekkevrk etc. leveres uten
ytterligere behandling, (leveres i sin naturlige farge.)

HILMLINGER
Innvendige tak leveres med gipsplater sparklet og malt i fargen bomull NCS 0502-Y.
NB: Tak i carport, består av betong/leca som nedfores/isoleres og påmonteres utv
trepanel ferdig grunnet og malt 1 strøk.

Innvendig i U.etg, der det er nødvendig, påfores betong/murvegger med trevegger.
NB: Carport blir levert med synbart murverk uten ytterligere behandling.
YTTERTAK
Taket utføres som ”omvendt tak”, isolasjonen i nødvendig tykkelse legges på kald side.
Denne legges med fall mot innvendig sluk. Deretter tekkes taket med sveiset membrand/
papptekking. Overganger mellom vegg/tak påsettes nødvendige beslag i sort plastbelagte
plater.

LISTVERK
Innvendige lister rundt vinduer/dører og tak leveres i serien, Moderne, fra Bergene holm i
farge bomull NSC 0502-Y:
- Taklist 34mm
- Dør og vinduslist 17X56mm,
- Gulvlist 15x56mm
Disse leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på
ferdigmalte produkter. Disse påsettes etter at vegger og tak er malt. Spikerhoder og synbare
kuttflater/gjæringer på lister blir synbare.

Alle malte innvendige flater på vegg, leveres i fargen tidløs NCS S1002-Y
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GRAVDALTOPPEN
LEVERANSEBESKRIVELSE
14 stk. rekkehus med carport i U.etg
Bolig over 4-etg.

Det monteres lysarmatur i innvendig boder og WC.
På kjøkken monteres 4 stk. spotter i taket samt 1 stk. lysarmatur under overskap.
Boligen får sikringsskap med automatsikringer, samt jordfeilvarsler. Dette sikringsskapet er
prosjektert i bod i 1.etg.

GARDEROBESKAP
Det leveres ikke garderobeskap, men det er tegnet inn forslag til plassering på plantegninger.

På takterrasse ut for trapperom i 3.etg leveres og monteres 1 stk. dobbeltkontakt samt 1 stk. utelampe.
Utvendig v/terrassedør i 2.etg og v/inngangsdør i U.etg monteres 1 stk. utelampe.
Utvendig monterte lamper styres av fotocelle, slik at de også fungerer som ”felles”
belysning for øvrige beboere.
I carport leveres 1 stk. lysarmatur samt 1 stk. dobbelkontakt til eks, motorvarmer.
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VÅTROM/BADEROMSINNREDNING
Det leveres baderomsinnredning fra LinnBad av typen Hilde 80cm i matt utførelse med
tilhørende Fosse speil med innebygget belysning.

RØRLEGGERARBEIDER
Alt sanitærutstyr leveres i hvit utførelse (Porsgrunn/Gustavsberg e.l.) slik det fremgår av
plantegningen. Følgende medfølger:

VENTILASJON
Boligene leveres med balansert ventilasjon m/varmegjennvinner.
Innvendige dører leveres med flat terskel (luftespalte) for å oppnå best mulig luftsirkulasjon
av samtlige rom i boligen.
Kjøkkenavtrekk går i egen kanal.

Plan 1.etg bad
Baderomsinnredning (se egen beskrivelse)
1 stk. nedfelte servant.
1 stk. toalett komplett med sete.
Røropplegg til dusj komplett med glassdører.
Blandebatterier leveres av type enhåndsarmatur av god kvalitet.

INNVENDIGE TRAPPER
Det leveres trapp fra Stryntrappen av typen Fauna. Trappen har åpne trinn med lamell
eiketrinn med hvit lasur og malte hvite vanger i fargen bomull. Rekkverk og returgelender
leveres i standard hvit i fargen bomull.

Plan 1.etg vaskerom
1 stk. 200liters varmtvannsbereder.
1 stk. Benkeplane med nedfelt skyllekar i stål eller lignende.
1 stk. Opplegg for uttak og avløp for vaskemaskin.
Blandebatterier leveres av type enhåndsarmatur av god kvalitet.

TV/FIBER
Det medfølger røropplegg til 1 stk data punkt i stue samt trapperom i 3 etg.
Punktene leveres kun med rør og tomme bokser, blendet med hvitt lokk.
Fibersignaler levers fra Viken Fiber.

Plan 2.etg kjøkken
Nødvendig røropplegg for benkebeslag og oppvaskmaskin
Blandebatterier leveres av type enhåndsarmatur av god kvalitet.
1 stk. frostfri utekran. Denne monteres på ytterveggen ut for oppvaskbenk.

SIKRING AV BOLIGEN/ALARMANLEGG
Boligene leveres med 4 stk røykvarslere og 1 stk brannslukkningsapparat.

Plan 2.etg WC
1 stk. toalett komplett med sete.
1 stk. liten frittstående servant.
Blandebatterier leveres av type enhåndsarmatur av god kvalitet.

ELEKTRISK ANLEGG/BELYSNING
Elektroleveranse utføres etter NEK 400-2018.
Det elektriske anlegget leveres skjult med unntak av el-anlegg på brann/lydvegger mot
nabo(er). Her vil ledninger/kontakter ell. bli synbare.
Det leveres nødvendig antall termostatstyrte panelovner for oppvarming av boligen.
Varmekabel leveres iht. romskjema.

Alle vannledninger til tappesteder i boligene utføres som rør i rør system.
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MALING/TAPETSERING/FLISLEGGING
Se romskjema side 62.

barn eller ei. Kjøpere forplikter seg til å delta i velforening (som eventuelt opprettes for
dette delfeltet.) Denne velforeningen skal sørge for administrering rundt alt av felles anliggende og kostnader forbundet med dette.

PIPE/PEISER
Boligene leveres med ventilert stålpipe og Nordpeis ovn type Duo 2 dv, med glass på 3
sider inkl plate foran ovn ferdig montert i stue.

Atkomsten fra Gravdalberget til enden v/lekeareal, vil også bli atkomstveg til gnr 151 bnr
116. Deler av vann/avløpssystemer samt strøm og tele ledninger osv. som er opparbeidet
på eksisterende byggefelt skal senere videreføres til denne tomten. Når dette er gjennomført
vil dette bli et felles ansvar angående drift og vedlikehold for disse private ledningene.

UTOMHUSARBEIDER
Atkomst/parkeringsplass utvendig opparbeidelse osv. skal i størst mulig grad leveres iht.
utomhusplan. ( Side 64 )
NB: Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes noen endringer av
utomhusarbeidene uten at kjøpere kan påberope seg prisavslag.

Framtidige boliger/leiligheter skal ha bruksrett til lekeplassen v/vendehammer.
Ovenstående rettigheter er tinglyst på eiendommen.
DIV. OPPLYSNINGER/FORHOLD
Rammesøknader er gitt fra Lier kommune.
Utbygger forbeholder seg retten til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige i
forbindelse med nærmere detaljprosjektering av boligene. Herunder som følge av pålegg
fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav. Generelt står utbygger
fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.

Skråninger og fyllinger arronderes og tilsåes med plenfrø, eller barkes. Plenarealer ut for
hver bolig pålegges ferdigplen.
Området/tomten vil få noe synelige fjellskjæringer, disse vil ikke bli bearbeidet, men fremstå i sitt ”naturlige utseende”. Videre vil det bli oppført tørrmur/mur på enkelte steder, slik
det fremkommer på utomhusplan.

Selger har videre rett til, uten at kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer
i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessig og/eller nødvendig og
som ikke forringer prosjektet eller boligenes kvalitet og funksjon i vesentlig grad. Dette
gjelder for eksempel rørføringer/sjakter nedforing av enkelte tak osv. og som ikke
fremkommer på tegninger.

VEGER/ATKOMST OG PARKERING
Veger, atkomst og parkeringsareal opparbeides og asfalteres. Grøfter, stikkrenner og sluk for
håndtering av overvann etableres.
Vegen opp til boligene fra Gravdalberget gjennom eksistereden bebyggelse vil bli utstyrt
med 2-3 stk. gatelys.
NB: Disse gatelyktene vil få egen strømmåler hvor forbruket belastes/fordeles alle
eierseksjonene.

Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligenes detaljutforming og
farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes.
3D-tegninger og illustrasjoner i prospektet er av illustrativ karakter, og avvik ut fra dette må
påregnes. På de enkelte boligene er det vist forslag til plassering av møbler, utstyr, hvitevarer og beplantning.
Dersom det er motsetninger mellom leveransebeskrivelsen og tegninger, skal leveransebeskrivelsen med romskjema gå foran.

LEK
Det opparbeides 1 lekeplass iht. til utonhusplan. Lekeplassen vil bli utstyrt med
1 stk huskestativ, sandkasse samt to benker (løse).

Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse.
Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgave.

DIVERSE FORUTSETTNINGER/BETINGELSER
Samtlige 14 eierseksjoner forplikter seg i fellesskap til å delta med nødvendig
klipp/vedlikehold av utomhusareal (utover sitt eget avgrensende uteareal)

Bud/kjøpeskjema
Bud/kjøpeskjema skal innleveres på fastsatt skjema som er vedlegg til denne salgsoppgave.

Videre vil brøyting, strøing, vedlikehold osv. av veger og atkomster inkl. felles strøm til
gatelys, bli å fordele likt mellom de 14 eierne. Stell, ettersyn og vedlikehold av lekearealer
vil også være et felles anliggende for samtlige seksjonseiere, uavhengig om eierne har små
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KJØKKENINNREDNING
Kjøkken leveres fra Aubo av typen Trend Modena i fargen S-2002sY50R med laminert
benkeplate og underlimt vask. Hvitevarepakke fra Electrolux er inkludert.

Salgsoppgave versjon 26.02.2021
Eiendomsmegler
Eiendomsmegler Dahl, (juridisk navn Eiendomsmegler 1 Modum AS) org.nr. 912
352 331
Erik Børresens allé 7, 3015 Drammen
Telefon 32 21 96 00/ Faks 32 21 96 01
E-post: firmapost@eiendomsmegler.no

Megler har fast provisjon pr enhet solgt i prosjektet, kr. 45.000 eks. mva. Dersom handel
ikke kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Meglerprovisjon og utlegg betales
av selger.
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Ansvarlig megler:
Per Ø. Bolstad
Eiendomsmegler MNEF
Tlf. +47 90 18 37 37
E-post pob@dahlas.no

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom
partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen
har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Partene er selv ansvarlige for kostnader og ansvar dette kan medføre uten at
det anføres et ansvar overfor Megler.
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U. Etg
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1. Etg

2. Etg

3. Etg

SANITÆR

INNREDNING

GULV

VEGGER

HIMLING

VARME

ENTRE

Flis Azulev Ageless Gris 60x60 cm
Gulvlist 15x56mm

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm farge
Bomull NCS S0502-Y

Nedstøpte varmekabler i hall

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
1 stk lyspunkt i taket

SPORTSBOD

Betonggulv

Trepanel på vegger

Utv. trepanel i taket

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

CARPORT

Asfalt

Trepanel på vegger

Utv. trepanel i taket

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

SOVEROM

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

1 stk panel ovn på hvert soverom

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
1 stk lyspunkti taket

TRAPPEGANG

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

BAD

Flis Azulev Ageless Gris 60x60 cm
Flis Azulev Ageless Gris 60x60 cm
Dusjflis Azulev Ageless Gris mosaikk

Flis Azulev Ageless Perla 30x60 cm
Dusjflis Azulev Ageless Gris fiskebensmønster

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y

Nedstøpte varmekabler

3 stk downlights
Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

1 stk Oras Apollo dusjgarnityr, Oramix dusjbatteri
1 stk 90x90 Toke dusjhjørne, rett
1 stk vegghengt toalett, Porsgrund eller tilsvarende
1 stk Oras Saga servantkran

1 stk LinnBad, Hilde 80 cm
1 stk LinnBad, Fosse speil med sidelys 80 cm

VASKEROM

Flis Azulev Ageless Gris 60x60 cm

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y
Sokkelflis Azulev Ageless Gris

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Nedstøpte varmekabler

3 stk downlights
Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

1 stk Oso Saga 200 liter varmtvannsbereder
1 stk intra VK Vaskekar for vegg
1 stk Oras Sage veggbatteri

1 stk benkeplate

BOD/TEKNISK

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
Sikringskap med jordfeilbryter
1 stk lyspunkt i taket

STUE/KJØKKEN

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
4 stk downlights kjøkken

1 stk Oras Saga kjøkkenkran m/stopp for oppvask

Aubo Trend Modena kjøkkeninnredning
Farge NCS S2002-Y50R
Du-1026 laminat 30mm benkeplate
Lavabos Lotus underlimt vask
Håndtak Greb217040 hvit 40mm

WC

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

1 stk Oras saga Servantkran
1 stk vegghengt toalett, Porsgrund eller tilsvarende

1 stk Porsgrund Pro servant 430x500

SOVEROM

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

TRAPPEROM

Barry Alloc, Chams Elysees
eller tilsvarende
Gulvlist 15x56mm
Farge Bomull NCS S0502-Y

Sparklet og malt i farge
Tidløs NCS S1002-Y

Sparklet og malt i farge
Bomull NCS S0502-Y
Taklist 34mm
Farge Bomull NCS S0502-Y
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DIVERSE
Ytterdør type Michigan NCS-S 7000 N

Det leveres ikke Garderobeskap eller klesskap

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
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ROM

Remskjema
3ELEKTRO
stk Downlights.

Balansert ventilasjonsaggregat

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig

Stikkontakter og bryter iht NEK 400 bolig
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1 stk utekran på vegg Gustavsberg frostfri
Nordpeis - Duo 2
Hvitevarepakke fra Electrolux:
- induksjon platetopp 60 cm
- stekeovn 60 cm
- oppvaskmaskin 60 cm
- kombiskap - kjøl/frys
Uttrekksventilator innfelt i overskap fra Røroshetta.

46

151/97

ME
T

ER

EKSISTERENDE FELLES LEKEPLASS
FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR OG NORD

44

15

,65

ARRONDERT SKRÅNING

C+232,55
226

42

11351/82

C+232,75

C+232,75

ASFALT

Snr13

ER

VASJON

MUR

R RENO

STØTTE

Snr11
216,53

C+218,30

215

Snr12

C+218,15

98,5m2

ASFALT

Snr1

C+218,30

C+218,45

PLEN

72,0m2

C+226,68

Snr1

217,11

Snr13

C+223,75

C+223,50
C+227,45

225

Snr2

220

C+218,45

75,5m2

PLEN

Bygg A

151/81

217,59

10
151/90

C+223,55

79,0m2

BB1
2.8 daa

C+223,60

OK mur ca +227,00

Snr3

C+218,10

C+223,75

C+218,30

Snr5

C+227,64
C+227,95
Sandkasse

Plassering lek
ca 260 m2

ON
NOVASJ
C+219,20

AREAL

ASFALT

C+224,65

Bygg B

C+219,45

C+224,75

67,5m2

Snr7

C+219,45

PLEN

C+224,55

75,5m2

Snr9

C+227,70

Støyskjerm
høyde 2,5-4,2m

218,28

151/37

C+219,45

ASFALT

ARRONDERT SKRÅNING

230

Snitt 1

1

225

64

Snr6

ENDRING/ERSTATNING

Snr7

SIGNATUR

JUSTERT BYGG B OG C
BYGGELINJER OK

OM

SITUASJONSKART/UTOMHUS

KART VEDLEGG TIL SAMEIEVEDTEKTER
SAMEIET GRAVDALTOPPEN 2
GRAVDALBERGET Bb1 SYD
ENDRING/ERSTATNING

DOKUMENTASJONSTEGNING

SIGNATUR

GRAVDALBERGET B1

SITUASJONSKART/UTOMHUS
KONTROL AV:

220

151

114

KOBBERVIKDALEN 117 C
3036 DRAMMEN TLF 32881040

03.03.2021
TEGNET AV:

KONTROL AV:

Ove Mathisen

Snr9

1591/79SK 01

VILLA WIIG A/S

ARBEIDSTEGNING
BYGGESØKNADSTEGNING

Snr8

22.02.18
TEGNET AV:

DOKUMENTASJONSTEGNING
ANBUDSTEGNING

ARBEIDSTEGNING
BYGGESØKNADSTEGNING

Ove Mathisen

STØTTEMUR
C+219,15

SEKSJONER ER GITT
ULIKE FARGER

ANBUDSTEGNING

12-03-2019

218,70

Snitt 2

DATO

FELLES LEKE

Snr5

SNR.

UTOMHUSPLAN
GRAVDALBERGET Bb1 SYD

1,0 METER

MULIG

C+224,45

C+218,10

151/80
17 215

C+219,45

C+225,25

C+224,75

FELLES AREAL FOR
AVFALLSBEHOLDERE

C+223,55

218,49

C+219,45

Snr8

PLEN

9

10

C+219,30
C+224,75

STØTTEMUR

C+227,80

C+219,45

PLEN

Huskestativ
C+227,95

C+219,45

Snr6

e

ASFALT

1.1 daa

OK mur ca +227,00

C+227,80

Snr4

218,08

75,5m2

72,5m2

FELLES KJØRE-P
OG TRAFIKKAREAL

C+223,65

C+218,45

PLEN

C+224,75

FELLESAREAL

Snr3

Nerberget

C+218,15

ASFALT

C+223,55

Snr2

Snr14

C+218,45

PLEN

C+223,65

C+227,59

15

217,87

Snr4

84,0m2

C+224,50

4

C+218,15

C+218,30

C+223,75

C+227,95

C+227,95

C+218,45

en
s

ASFALT

C+227,54

UK mur ca +223,30

151/114

STØTTEMUR

Rp StøyGrense
Rød sone H210_1

PLEN

FOR RE

C+227,11

230

RMUR
MUR/TØR
IG HØYDE
I NØDVEND

C+223,75

235

Snitt 3
Se tegning Vedlegg E4

8

MET

e

C+223,75

ASFALT

H210_1
BB3

220

ns

C+223,45

ARRONDERT SKRÅNING

151/116

re

0

Snr14

E

PLEN

C+232,75

240

NS

21

75,5m2

eg

gg
eg
r

PLEN

C+227,45

Byggegrense

C+232,55

gg

C+223,40

Snr10

GRAVDALBERGET Bb1 SYD

MULIG

STØTTEMUR

VILLA WIIG A/S
KOBBERVIKDALEN 117 C
3036 DRAMMEN TLF 32881040

B

65

151

114

SK 10

G R AV DA LTO P P E N

C+226,25

RE

MUR/TØRRMUR
I NØDVENDIG HØYDE

C+227,45

SG

Byggegrense

Snr12

By

8
151/89

M

By

PLEN

73,5m2

DO

ARRONDERT SKRÅNING

Byggegrense

STØTTEMUR

C+232,60

EN

9,45

C+232,75

OK mur ca +226,00 AREAL FO

1.6 daa

EI

UK mur ca +223,30

BB2

C+227,45

215,95

C+216,15

STØTTEMUR

Snr11

Bygg C

G R AV DA LTO P P E N

ASFALT

C+225,50

SENTERLINJE VEG

71,5m2
PLEN

STØTTEMUR

OK mur ca 237
-235 (tilpasse
s terreng)

C+232,75
C+232,65

MUR/T
ØRRMU
I NØDV
R
ENDIG
HØYDE

PLEN
69,5m2

225

C+227,45

11.5

Snr10

C+232,60

STØTTEMUR

STØTTEMUR

226

70,0m2
PLEN

PlanID: 504-908-22-04

TEGNFORKLARING

SOSI ver. 4.5

573 950

PBL § 12 REGULERINGSPLAN

BB1-3

Plangrense
Byggegrense
Regulert senterlinje
Måle- og avstandslinje
Grense for arealformål

Boligbebyggelse (1110)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2)

§ 2-4. Definisjoner på boligtyper i denne planen
a) Rekkehus: Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter, bygd i en
sammenhengende rekke, med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte
boenhetene. Hver bolig har egen inngang.

1. FORMÅLET MED PLANEN

Kjøreveg (2011)

f_SVG1

Annen veggrunn - grøntareal
(2019)

44

c) Ved søknad om igangsettingstillatelse skal nødvendig støyskjerming plasseres og høyder
dokumenteres.

Avkjørsel

f_SKV1
H220_1

f_

HENSYNSONER (PBL § 12-6)

felles arealformål

§ 1-1. Planens formål

b) Tomannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like
store og likeverdige boenheter. Tilsvarende kan begrepene tre- eller ﬁremannsboliger
benyttes.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg herunder kjørevei,
område for lek, samt renovasjonsanlegg.

BASISKART
Eksisterende eiendomsgrense

H210_1

Rød sone iht. T-1442 (210)

Geodetisk grunnlag : UTM32_Euref89

5
5

H220_1

Gul sone iht. T-1442 (220)

§ 2-5. Utforming

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Plan ID 504-908-22-04.

Byggegrense for offentlige VA-ledninger er 4 meter.

Geodetisk høydegrunnlag: NN2000

6 632 050

5
5

Siste uttaksdato basiskart: 12.12.2017

2. FELLESBESTEMMELSER

Vertikalnivå: 2 (på grunnen/vannoverflate)

§ 2-1. Plankrav og andre planer

f_SVG
f_SVG1 1

§ 2-6. Parkering

For boligbebyggelsen innenfor BB1-3 skal det avsettes og opparbeides to
biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav én skal kunne bebygges med garasje/carport.

Det skal utarbeides utomhusplan for områdene innenfor reguleringsplanens plangrense, i tråd
med kommuneplanens bestemmelse § 2-7.

Ekvidistanse: 1m

f_SKV1

§ 1-2. Planens avgrensning

Kartmålestokk: 1:500 i A3 ark

§ 2-7. Tekniske anlegg

BB1

Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler.

§ 2-2. Rekkefølgekrav

a) Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BB1-3, skal nødvendige
støyskjermingstiltak være etablert.
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LIER KOMMUNE
GRAVDALBERGET Bb1 SØR
Rev.

4
4

Saksbehandling i følge PBL § 12
Saksgang
Planoppstart kunngjort:
1. gangs behandling i planutvalget:
Offentlig ettersyn i tidsrommet:
2. gangs behandling i planutvalget:
Kommunestyrets vedtak
Planvedtak kunngjort

573 950

PLANID 504-908-22-04

Dato:

Tekst

Dato
26.06.2015
07.06.2016
16.06 – 25.08.2016
08.11.2016
22.11.2016
30.11.2016

Forslagsstiller:

Utarbeidet av:

Kobbervikdalen 117C AS

Stener Sørensen AS

Det bekreftes at plankartet er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak:

66

a) Ved bygging av vei og legging av ledninger, skal fjellskjæringer så langt som mulig
unngås.
b) Fyllinger skal såes til og beplantes, eller steinsettes.

c) Før det kan gis brukstillatelse for første bygg innenfor BB1-3, skal det foreligge
midlertidig brukstillatelse for SKV og SVG.

Detaljregulering med tilhørende bestemmelser for:
6 632 000

§ 2-8. Vei, vann og avløp

b) Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BB1-3, skal lekeplass iht. kommunal
standard være opparbeidet. Dersom ferdigstillelse av bebyggelse i vinterhalvåret, skal
lekeplasser ferdigstilles senest påfølgende uke 28.

50

Saksnr.

Saksnummer

Signatur

51/2016

GLD
GLD
GLD
GLD

83/2016
91/2016
Plankart datert

Siste revisjonsdato
plankart ihht. vedtak

Kommunens
saksnummer

20.09.2016

28.11.2016

2015/1746

§ 2-9. Håndtering av overflatevann

a) Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og
bortledning av overflatevann, fra bebyggelse, veier og andre arealer.

d) Før det gis brukstillatelse til første bolig, skal fartsreduserende tiltak i Gravdalberget være
etablert.

b) Håndtering av overflatevann skal fremgå av utomhusplanen.

§ 2-3. Før tillatelse til tiltak

§ 2-10. Støy

a) Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at det er foretatt grunnundersøkelser
og at det er tilfredsstillende geotekniske forhold i området. Aktuelle løsninger skal være
godkjent av geoteknisk fagpersonell.

a) Boenheter skal ha støynivå som ikke overstiger anbefalingene i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, tabell 3.

Ordfører
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f_SVG
f_SVG1 1

STØYSONE

4
4
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b) Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis.
Arbeidene skal være gjennomført senest innen ett år etter at brukstillatelse er gitt.

LIER KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GRAVDALBERGET Bb1
SØR
(Detaljregulering)

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1)

H210_1

Egengodkjent av Lier kommunestyre 22.november 2016, Sak 91/2016

AREALFORMÅL

6 632 100

BB2

PlanID: 504-908-22-04

PlanID: 504-908-22-04

PlanID: 504-908-22-04

PlanID: 504-908-22-04

§ 3-2. Kjørevei (f_SKV)

a) Kjørevei SKV1 er felles privat for BB1-3.

§ 2-13. Kulturminner

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen
virksomhet i planområdet, må arbeide straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jf.
Kulturminnelovens § 8.2.

b) Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard, og utformet som
grønnlakkerte stolper med buet avslutning mot hengende lysarmatur.

§ 3-3. Annen veggrunn - grøntareal (SVG)

a) Annen veggrunn – grøntareal er felles privat for boliger innenfor BB1-3.

3. REGULERINGSFORMÅL

b) Det tillates opparbeidet renovasjonsanlegg innenfor formålet.

§ 3-1. Boligbebyggelse (BB1-3)

Området BB1-3 kan bebygges med rekkehus, tomannsboliger, 4-mannsboliger med 4
målbare boligplan.

b) Boligene skal utformes slik at alle boligenheter har direkte kontakt med terreng.
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c)

Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 %.
2

2

d) Krav til egnet uteoppholdsareal er 80m pr. boenhet hvorav 10m kan være på
balkong/takterrasse.

b) Boliger i felt B1-3 skal ha tilgang til uteoppholdsarealer, der støynivået skal være mindre
enn Lden=55 dBA.

e)

c) Boliger i felt B1-3 skal ha tilgang til lekeplass, der støynivået skal være mindre enn
Lden=55 dBA.

Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overskride 10 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

f)

Innenfor formålet tillates det etablert renovasjonsanlegg i tråd med renovasjonsselskapets
retningslinjer.

d) For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012), kap. 4, legges til grunn.

g) Innenfor formålet tillates det etablert energianlegg/transformator iht. gjeldende regelverk.
h) Innenfor formålet kan interne veier og parkering tillates etablert utenfor byggegrense mot
vei.
i)

I skrånende terreng brattere enn 1:5 skal det bygges med kjeller/underetasje.

j)

Adkomst til tomtene som vist med pil på plankartet er veiledende. Antall adkomster og
fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen,
må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. og at
sikt er ivaretatt. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 6 meter.

§ 2-11. Geoteknikk

I forbindelse med bygging av området B1-3, skal anbefalinger og tiltak i Geoteknisk rapport:
Geoteknisk vurdering utarbeidet av Multiconsult, datert 21. januar 2010, gjennomføres og
følges opp.

4. HENSYNSSONER
§ 4-1. Støysone

a) Rød sone - H210_1
1. Innenfor H210_1 tillates det ikke oppført boliger, eller at arealet regnes som
uteoppholdsareal.

G R AV DA LTO P P E N

a)

2. Innenfor støysonen tillates det opparbeiding av vendehammer, parkeringsplasser og
gjesteparkeringsplasser.
3. Dersom støyfaglig utredning kan dokumentere endringer i støypåvirkning, slik at
sonen er innenfor gitte grenseverdier, kan byggeforbudet oppheves, med en mindre
endring av reguleringsplanen.
b) Gul sone H220_1
Støynivå for ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i støyretningslinjen T1442/2012.

-------------

k) Innenfor formålet skal det opparbeides felles privat lekeplass for B1-3, i tråd med
kommuneplanens bestemmelser § 2-5 Krav til lekeplasser. Lekeplassens plassering og
utforming skal fremgå av utomhusplanen. Lekeplassens størrelse skal være minimum
250m2.

§ 2-12. Universell utforming

l)

a) Prinsippene for universell utforming skal søkes ivaretatt ved planlegging av fellesarealer
og trafikkanlegg mv.

Ved oppføring av nye bygg skal det legges til rette for bruk av vannbåren varme.

b) Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.
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Teig 1 (Hovedteig)
151 / 114

Målestokk 1:1 000
EUREF89 UTM Sone 32
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Målestokk 1:2 000
EUREF89 UTM Sone 32
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Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
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Grensepunkt / Grenselinje

Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

Nord: 6632047

Øst:

Kommune: 3049 LIER
Gnr: 151 Bnr: 114

573946

Ytre avgrensing

Løpenr

Nord

Øst

1

6631990,98

573975,97

2

6631994,60

573934,69

3

6632029,86

4

Grensemerke nedsatt i /
Lengde
Ikke spesifisert
41,44

Grensepunkttype /
Hjelpelinjetype
Offentlig godkjent grensemerke
Ikke hjelpelinje

Målemetode
10 Terrengmålt

Nøyaktighet Radius
13

Ikke spesifisert Umerket
35,26 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

50
100

573934,69

Ikke spesifisert Umerket
5,49 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

50
100

6632029,90

573929,20

Ikke spesifisert Umerket
7,00 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

50
100

5

6632036,89

573929,28

Ikke spesifisert Umerket
20,80 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

50
100

6

6632048,17

573911,80

Ikke spesifisert Umerket
55,07 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

50

7

6632103,02

573916,70

Ikke spesifisert Umerket
32,45 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

10

8

6632088,16

573945,54

Ikke spesifisert Umerket
5,18 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

10

9

6632083,05

573944,67

Ikke spesifisert Umerket
27,57 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

10

10

6632066,53

573966,74

Ikke spesifisert Umerket
14,46 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

10

Kommune: 3049 LIER
Gnr: 151 Bnr: 114

Data uthentet: 12.03.2021 kl. 14.24
Oppdatert per: 12.03.2021 kl. 14.24

Grunnboksinformasjon

2020/1368759-1/200
01.01.2020 00.00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
TIDLIGERE: KNR:0626 GNR:151 BNR:114

HJEMMELSOPPLYSNINGER

2020/3051156-1/200
21.09.2020 09.31

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:3049 GNR:151
BNR:116
ELEKTRONISK INNSENDT

Rettighetshavere til eiendomsrett
2016/901849-1/200
04.10.2016

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
KOBBERVIKDALEN 117 AS
ORG.NR: 916 714 505
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

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

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

6632066,90

573981,20

Ikke spesifisert Umerket
42,84 Ikke hjelpelinje

18 Tatt fra plan

10 -106,65
13

12

6632024,49

573984,65

Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke
12,38 Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt

13
13

10,00

13

6632013,54

573980,81

Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke
25,36 Ikke hjelpelinje

10 Terrengmålt

13
13

-17,00
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk

HEFTELSER

11

01.02.2021 14.29

Data uthentet: 12.03.2021 kl. 14.24
Oppdatert per: 12.03.2021 kl. 14.24

2012/1028828-2/200
04.12.2012

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:97
Bestemmelse om vedlikeholdsansvar for vei, avløp og
teknisk installasjon
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2013/366871-1/200
07.05.2013

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 50 000 000
PANTHAVER: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2020/3156122-1/200
09.10.2020 21.00

BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett med motorisert kjøretøy
Bestemmelse om vedlikehold

2020/3156157-1/200
09.10.2020 21.00

BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/
ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/
ledninger/kabler

2020/3156157-2/200

BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/
KABLER
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/
ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/
ledninger/kabler

09.10.2020 21.00

2020/3156157-3/200
09.10.2020 21.00
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Areal og koordinater

Areal: 5 016,8
Representasjonspunkt:

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:3049 GNR:151 BNR:116
Rett til benyttelse av lekeareal og plass for renovasjon

GRUNNDATA
2012/317354-1/200
24.04.2012

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:3049 GNR:151
BNR:97
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§9

VEDTEKTER
FOR
SAMEIET GRAVDALTOPPEN
2
FOR
§1
§1

SAMEIET GRAVDALTOPPEN 2

BAKGRUNN OG FORMAL

Eiendommen med adresse Gravdalberget 1-14 er seksjonert på eiendomstomt gnr. 151
BAKGRUNN
OGkommune.
FORMAL
bnr.114 i Lier

§5

Eiendommen med adresse Gravdalberget 1-14 er seksjonert på eiendomstomt gnr. 151
Eiendommen består av:
bnr.114 i Lier kommune.

G R AV DA LTO P P E N

Eierseksjonssameiet Gravdaltoppen 2 (sameiet) er stiftet av eierne av hver seksjon.
14 eierseksjoner bolig.
Formålet er å administrere og sikre eiernes felles interesser i overensstemmelse med
Eierseksjonssameiet
disse vedtekter. Gravdaltoppen 2 (sameiet) er stiftet av eierne av hver seksjon.
Formålet er å administrere og sikre eiernes felles interesser i overensstemmelse med
vedtekter.
§ 2 disse
EIERFORHOLD

§6

§7

Sameiets øverste organ er sameiermøtet. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige
SAMEIERMØTER
sameiere. Styret og forretningsfører plikter å være til stede på sameiermøtet. På
sameiermøtet
kan den
enkelte sameier
møte med fullmektig,
som må
ha skriftlig
Sameiets
øverste organ
er sameiermøtet.
Medlemmer
av sameiermøtet
er samtlige
fullmakt
i de og
enkelte
tilfeller.
sameiere.
Styret
forretningsfører
plikter å være til stede på sameiermøtet. På

Utad tegnes sameiet av to styremedlemmer i fellesskap.
§ 11 REVISION
REVISION
Styret sørger for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap skal revideres av
revisor som velges av sameiermøtet.
Styret sørger for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap skal revideres av
revisor som velges av sameiermøtet.
§ 12 FELLESUTGIFTER

§ 12

protokollen tilsendt alle sameiere.
§7
Som hovedregel treffes alle vedtak med alminnelig flertall i forhold til de avgitte
stemmer. treffes alle vedtak med alminnelig flertall i forhold til de avgitte
Som hovedregel

stemmer.
Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede til vedtak som omfattes av
eierseksjonslovens
i § 30, 2.ledd.
Det kreves
2/3 flertall av bestemmelser
de fremmøtte stemmeberettigede
til vedtak som omfattes av

§8

§ 16

Forsikringspremier til bygningen
Drift og vedlikehold av fellesarealer, felles tekniske anlegg, utvendige anlegg
Forsikringspremier til bygningen
Snøbrøyting
Drift og vedlikehold av fellesarealer, felles tekniske anlegg, utvendige anlegg
Snøbrøyting

Forretningsfører/styret skal fordele kostnadene nevnt under 1-3 foran på seksjonene.

STYRET
Eierseksjonssameiet skal ha et styre. Styret skal besta av 3 personer. Formann og 2
. Styreformann
velges for
1 år. og 2
styremedlemmer.
2 årskal
Eierseksjonssameiet
skalStyre
ha etvelges
styre. for
Styret
besta av 3 personer.
Formann
styremedlemmer. Styre velges for 2 år. Styreformann velges for 1 år.

HUSORDEN
Husordensregler fastsettes av sameiermøtet, hvis dette kreves av minst 3 sameier.

Husordensregler
fastsettes
sameiermøtet,
hvis
dette kreves av
minst
3 sameier.
Seksjonseierne
skal føreavoppsyn
med at de
husordensregler
som
er forutsatt
blir fulgt i
praksis.
Seksjonseierne skal føre oppsyn med at de husordensregler som er forutsatt blir fulgt i
praksis.
§ 16 VEDLIKEHOLD

Forretningsfører/styret skal fordele kostnadene nevnt under 1-3 foran på seksjonene.

utearealene til hver enkelt seksjon.
§8
STYRET

sameierne beskjed om tid og sted innen 30 dager før møtets avholdelse. Styret innkaller
deretter skriftlig til årsmøtet, med varsel på minst 8 dager og høyst 20 dager.

§ 15

FELLESUTGIFTER
Fellesutgifter fordeles likt på alle seksjonene.
Dette sameiet skal betale sin andel av utgifter (drift og vedlikehold inkl. vann/avløp
Fellesutgifter
fordelesmed
likt på
allesom
seksjonene.
etc.) i forbindelse
veien
går over naboeiendommen gnr. 115, bnr. 97.
Dette
sameiet
skal betale
sin andelutgifter
av utgifter
(drift
vedlikehold inkl.Med
vann/avløp
Alle
fellesutgifter
og løpende
foretas
av og
forretningsføreren.
løpende
etc.)utgifter
i forbindelse
veienposter,
som går
gnr. 115, bnr. 97.
forståsmed
følgende
så over
som naboeiendommen
eksempelvis:
Alle fellesutgifter og løpende utgifter foretas av forretningsføreren. Med løpende
utgifter forstås følgende poster, så som eksempelvis:
1
2
1
3
2
3

RÅDIGHET
Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, dog med melding
om eierovergang gis til styret.
Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, dog med melding
om Hver
eierovergang
styret. rådighet over sin seksjon, derunder rett til salg, bortleie og
eier hargis
fulltilrettslig
pantsettelse så langt slike transaksjoner ikke kommer i strid med disse vedtekter eller
Hver
eier har lover.
full rettslig rådighet over sin seksjon, derunder rett til salg, bortleie og
gjeldende
pantsettelse så langt slike transaksjoner ikke kommer i strid med disse vedtekter eller
gjeldende
lover.
Utleie er
tillatt. Eieren forblir fullt ansvarlig for leierens handlinger eller
unnlatelser forhold til det øvrige sameiet.
Utleie er tillatt. Eieren forblir fullt ansvarlig for leierens handlinger eller
unnlatelser
forhold
til dethar
øvrige
Den enkelte
sameier
ikke sameiet.
forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett.

Den enkelte sameier har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett.
§ 15 HUSORDEN

§ 11

eierseksjonslovens bestemmelser i § 30, 2.ledd.
Enstemmighet blant alle andelseierne kreves til vedtak om salg eller bortfeste av hele
eller vesentlige
deler
av eiendommen
vedtakom
som
endrer
Enstemmighet
blant alle
andelseierne
krevessamt
til vedtak
salg
eller sameiets
bortfestekarakter.
av hele
Enstemmighet
også ved endring
av disposisjonsretten/bruksretten
eller vesentlige
deler kreves
av eiendommen
samt vedtak
som endrer sameiets karakter.av
utearealene
til hver
seksjon.av disposisjonsretten/bruksretten av
Enstemmighet
kreves
ogsåenkelt
ved endring

sameiermøtet kan den enkelte sameier møte med fullmektig, som må ha skriftlig
i desameiermøte
enkelte tilfeller.
§ 4 fullmakt
Ordinært
holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal gi
sameierne beskjed om tid og sted innen 30 dager før møtets avholdelse. Styret innkaller
deretter
skriftlig til holdes
årsmøtet,
med
minst 8av
dager
høyst Styret
20 dager.
§4
Ordinært
sameiermøte
hvert
årvarsel
innen på
utgangen
aprilog
måned.
skal gi

§ 14

Vedtak kan treffes med alminnelig simpelt flertall.
Utad tegnes sameiet av to styremedlemmer i fellesskap.

På sameiermøtet
harsameiermøtet
hver eierseksjon
stemme.årsrapporten fra styret, behandle og
Det ordinære
skalen
behandle

tilstedeværende sameiere valgt av sameiermøtet.
Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierene. Styret besørger kopi av
protokollen
tilsendt
alle sameiere.
Protokollen
skal holdes
tilgjengelig
for sameierene. Styret besørger kopi av

seksjon hører eksklusiv disposisjonsrett til boligseksjonene og boder/garasjeplasser som
i oppdelingsbegjæring og vedlegg til vedtektene.
§ 3 angitt
SAMEIERMØTER

Overfor tredjemann er seksjonseierne proratorisk ansvarlig.
§ 14 RÅDIGHET

Styret
er beslutningsdyktige
når mer enn
halvparten
av medlemmene er til stede.
Vedtak
kan treffes med alminnelig
simpelt
flertall.

Sameiermøtet
styrets leder/forretningsfører.
Det skal ledes
underav
møtelederens
ansvar føres protokoll over alle saker som behandles, og
av
alle
vedtak
som
treffes
på sameiermøtet.
underskrives
av to avog
de
Det skal under møtelederens
ansvar
føres protokollProtokollen
over alle saker
som behandles,
sameiere
valgt av sameiermøtet.
av alletilstedeværende
vedtak som treffes
på sameiermøtet.
Protokollen underskrives av to av de

kommune, og som eies av sameiet og den bygning og de innretninger som blir oppført
Innehaverne av de enkelte seksjoner har en ideell andel av eiendommen som svarer til
på denne eiendom.
den sameiebrøk som er angitt i tinglyst oppdelingsbegjæring for eiendommen. Til hver
seksjon hører
disposisjonsrett
til boligseksjonene
og boder/garasjeplasser
Innehaverne
av deeksklusiv
enkelte seksjoner
har en ideell
andel av eiendommen
som svarer til som
i oppdelingsbegjæring
og vedlegg
til vedtektene. for eiendommen. Til hver
denangitt
sameiebrøk
som er angitt i tinglyst
oppdelingsbegjæring

§3

ikke er nevnt i innkallelsen.
§5
Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en
av seksjonene
skriftlig avholdes
krever detnår
ogstyret
samtidig
oppgir
hvilke sakereller
somnår
ønskes
Ekstraordinært
sameiermøte
finner
det nødvendig,
minstbehandlet.
en
lnnkallingen
til det
ekstraordinære
sameiermøtet
finnersaker
sted som
skriftlig
minst
8 og høyst 20
av seksjonene
skriftlig
krever
det og samtidig
oppgir hvilke
ønskes
behandlet.
dager i til
forveien.
Innkallingensameiermøtet
skal angi tid finner
og stedsted
for skriftlig
møtet, ogminst
de saker
lnnkallingen
det ekstraordinære
8 ogsom
høystvil20bli
dager behandlet.
i forveien. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som vil bli

godkjenne
årsregnskap,
behandle
andre
saker somfra
erstyret,
nevnt ibehandle
innkallelsen
Det ordinære
sameiermøtet
skal
behandle
årsrapporten
og og foreta
valg av
styre og revisor.
godkjenne
årsregnskap,
behandle andre saker som er nevnt i innkallelsen og foreta
valg av styre og revisor.
Sameiermøtet ledes av styrets leder/forretningsfører.

Sameiet består av de eierseksjoner som blir tinglyst på gnr. 151 bnr. 114 i Lier
EIERFORHOLD
kommune, og som eies av sameiet og den bygning og de innretninger som blir oppført
på denne
eiendom.
Sameiet
består
av de eierseksjoner som blir tinglyst på gnr. 151 bnr. 114 i Lier

Forskuddsvis hvert kvartal skal det innkreves et a-konto beløp fra eierne. Så fremt
forskuddsinnbetalingene ikke dekker de 1øpende utbetalinger, plikter deltakerne å
Forskuddsvis
hvert kvartallikviditetstilskudd
skal det innkrevesetter
et a-konto
beløp fra eierne.
Så fremt
innbetale nødvendige
forretningsførerens
anvisning
med 14
forskuddsinnbetalingene
ikke dekker de 1øpende utbetalinger, plikter deltakerne å
dagers varsel.
innbetale nødvendige likviditetstilskudd etter forretningsførerens anvisning med 14
dagers
varsel.
Overfor
tredjemann er seksjonseierne proratorisk ansvarlig.

§9

behandlet.
§6
På sameiermøtet har hver eierseksjon en stemme.

14 eierseksjoner bolig.
Eiendommen består av:

§2

Styremøte holdes så ofte som styrelederen mener det er behov for det, eller n å r minst to
styremedlemmer forlanger det. Styremøtet ledes av styrelederen. Styret skal føre
Styremøte
holdes
ofte
som styrelederen
mener
det er behov
eller n å r minst to
protokoll
over så
sine
forhandlinger.
Den skal
underskrives
avfor
de det,
fremmøtte
styremedlemmer
forlanger
det.
Styremøtet
ledes
av
styrelederen.
Styret
skal føre
styremedlemmer.
protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmer.
§ 10 Styret står for forvaltningen av sameiernes fellesanliggende i samsvar med lov og
vedtekter og vedtak av sameiermøtet.
§ 10 Styret står for forvaltningen av sameiernes fellesanliggende i samsvar med lov og
vedtekter
og vedtak
Det hører
til styreavå sameiermøtet.
ansette, si opp og avskjedige forretningsføreren og andre
funksjonærer, og gi instruksjon, og føre tilsyn med at de oppfølger sine forpliktelser.
Det Sameiermøtet
hører til styre skal
å ansette,
si opp
og avskjedige forretningsføreren og andre
fastsette
lønn.
funksjonærer, og gi instruksjon, og føre tilsyn med at de oppfølger sine forpliktelser.
Sameiermøtet
skal fastsette lønn.når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Styret er beslutningsdyktige

Innkallingen skal angi tid og sted for møtet samt dagsorden, herunder forslag som skal
behandles
møtet.
Med
innkallingen
skal dagsorden,
også følge styrets
årsrapport
medskal
revidert
Innkallingen skalpåangi
tid og
sted
for møtet samt
herunder
forslag som
regnskap.
Saker
sominnkallingen
en sameier ønsker
behandlet
på årsmøtet,
skalmed
sendes
inn skriftlig
behandles
på møtet.
Med
skal også
følge styrets
årsrapport
revidert
til styret
førønsker
sameiermøtet
holdes.
Vedtak skal
kan ikke
treffes
om saker som
regnskap.
Sakerinnen
som 21
en dager
sameier
behandlet
på årsmøtet,
sendes
inn skriftlig
ikke
er nevnt
i innkallelsen.
til styret
innen
21 dager
før sameiermøtet holdes. Vedtak kan ikke treffes om saker som

VEDLIKEHOLD
Hver sameier står for indre og ytre vedlikehold av sin seksjon, og forpliktes til enhver
tid å sørge for tilstrekkelig vedlikehold. Dersom et alminnelig godt vedlikehold
Hver
sameierkan
stårde
forøvrige
indre sameierne
og ytre vedlikehold
av på
sinsameiermøtet
seksjon, og forpliktes
unnlates,
etter vedtak
sørge fortil enhver
tid åvedlikeholdet
sørge for tilstrekkelig
vedlikehold.
Dersom et alminnelig godt vedlikehold
for vedkommendes
regning.
unnlates, kan de øvrige sameierne etter vedtak på sameiermøtet sørge for
vedlikeholdet
vedkommendes
Unnlater enfor
seksjonseier
å foretaregning.
vedlikehold som er nødvendig for å bevare
eiendommens totale verdi, kan sameiet sørge for vedlikehold for vedkommendes
Unnlater en seksjonseier å foreta vedlikehold som er nødvendig for å bevare
regning 2 uker etter at seksjonseieren har fått varsel i rekommandert brev.
eiendommens totale verdi, kan sameiet sørge for vedlikehold for vedkommendes
Utearealet skal ikke disponeres slik at det er til hinder for adkomsten for noen av
regning
2 uker etter at seksjonseieren har fått varsel i rekommandert brev.
seksjonene.
Utearealet skal ikke disponeres slik at det er til hinder for adkomsten for noen av
seksjonene.
Ved fasadeendringer, endring av farger på byggene og felling av trær under
dette punkt, skal dette ha 2/3 flertall av sameiermøtet.
Ved fasadeendringer, endring av farger på byggene og felling av trær under
dette punkt, skal dette ha 2/3 flertall av sameiermøtet.

2
2

Side 1 av 6

Side 2 av 6

VEDTEKTER

VEDTEKTER

Side 2 av 6
Sameiet Gravdaltoppen 2 (Gravdalberget)
VEDTEKTER
Gnr.151, bnr. 114 i Lier
Sameiet Gravdaltoppen 2 (Gravdalberget)
Gnr.151, bnr. 114 i Lier

Sameiet Gravdaltoppen 2 (Gravdalberget)
SideGnr.151,
1 av 6 bnr. 114 i Lier

VEDTEKTER
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VEDTEKTER
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VEDTEKTER

Lier den...................................................

Lier den...................................................
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§ 17

eier av snr. 1

Styret skal ha rett til adgang til de enkelte seksjoner for a foreta ettersyn, installasjoner
Styret skal ha rett til adgang til de enkelte seksjoner for a foreta ettersyn, installasjoner
og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til de øvrige sameiere.
og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til de øvrige sameiere.

eier av snr. 3

eier av snr. 3

Sameiet tegner nødvendig gårdeierforsikring.
Sameiet tegner nødvendig gårdeierforsikring.
Det påhviler den enkelte sameier å tegne egen innboforsikring.
Det påhviler den enkelte sameier å tegne egen innboforsikring.
Ved langtidsfravær forplikter seksjonseier å sørge for regelmessig tilsyn og kontroll av
Ved langtidsfravær forplikter seksjonseier å sørge for regelmessig tilsyn og kontroll av
sin boligseksjon.
sin boligseksjon.

eier av snr. 5

Sameiet er pliktig til å bli medlem i felles velforening som senere når hele
Sameiet er pliktig til å bli medlem i felles velforening som senere når hele
Gravdalfeltet er utbygget, skal drifte og vedlikeholde fellesarealene iht. opprinnelig
Gravdalfeltet er utbygget, skal drifte og vedlikeholde fellesarealene iht. opprinnelig
reguleringsplanen.
reguleringsplanen.

eier av snr. 7

eier av snr. 5

eier av snr. 7

eier av snr. 9

Det er også den enkelte sameier sin plikt å opplyse disse vedtekter til neste eier ved
Det er også den enkelte sameier sin plikt å opplyse disse vedtekter til neste eier ved
overdragelse av leilighet.
overdragelse av leilighet.
§ 18

§ 19

§ 20

eier av snr. 9

§ 18 FELLESAREALER
FELLESAREALER
Til alle fellesarealer som ikke er avmerket som eksklusiv bruksrett/disposisjonsrett til
Til alle fellesarealer som ikke er avmerket som eksklusiv bruksrett/disposisjonsrett til
hver enkelt seksjon har sameierne lik disposisjonsrett. Samtlige sameiere plikter å
hver enkelt seksjon har sameierne lik disposisjonsrett. Samtlige sameiere plikter å
benytte fellesarealene på en måte som ikke er til hinder eller sjenanse for andre
benytte fellesarealene på en måte som ikke er til hinder eller sjenanse for andre
sameiere. Veg K1 samt lekeplass v/vendehammer skal være til felles bruk med
sameiere. Veg K1 samt lekeplass v/vendehammer skal være til felles bruk med
boliger/leiligheter som på naboeiendommen Gnr. 151 Bnr. 97.
boliger/leiligheter som på naboeiendommen Gnr. 151 Bnr. 97.
Det foreligger et tomtekart som vedlegg til disse vedtekter som angir hvilke områder
Det foreligger et tomtekart som vedlegg til disse vedtekter som angir hvilke områder
som kan disponeres av hver seksjon. For å endre på denne fordelingen kreves det
som kan disponeres av hver seksjon. For å endre på denne fordelingen kreves det
enstemmighet blant sameierne.
enstemmighet blant sameierne.

eier av snr. 11

eier av snr. 11
eier av snr. 13

eier av snr. 13

eier av snr. 2

eier av snr. 2
eier av snr. 4

eier av snr. 4
eier av snr. 6

eier av snr. 6
eier av snr. 8

eier av snr. 8
eier av snr. 10

eier av snr. 10
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eier av snr. 1
§ 17 SAMEIERS FORPLIKTELSER
SAMEIERS FORPLIKTELSER
De enkelte sameierne er forpliktet til å holde en normal romtemperatur i sin
De enkelte sameierne er forpliktet til å holde en normal romtemperatur i sin
boligseksjon.
boligseksjon.

eier av snr. 12

eier av snr. 12
eier av snr. 14

eier av snr. 14

§ 19 MISLIGHOLD
MISLIGHOLD
Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere,
Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere,
kan vedkommende, med minst 3 måneders skriftlig varsel, pålegges å flytte og selge
kan vedkommende, med minst 3 måneders skriftlig varsel, pålegges å flytte og selge
seksjonen. Sameiermøtet fatter beslutninger i disse tilfeller.
seksjonen. Sameiermøtet fatter beslutninger i disse tilfeller.
§ 20 I den grad ovennevnte vedtekter ikke bestemmer annet gjelder bestemmelsene lov om
I den grad ovennevnte vedtekter ikke bestemmer annet gjelder bestemmelsene lov om
eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.
eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.
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Side 6 av 6

Side 5 av 6
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VEDTEKTER
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Boligen leveres i samsvar med salgsoppgave, leveransebeskrivelse og forbehold, prospekt og
tegninger som kjø-per er gjort kjent med og som er vedlagt
kjøpekontrakten og salgsoppgaven.
Boligen leveres med god håndverksmessig standard i samsvar med leveransebeskrivelsen og
med det utstyr som følger av den.

KJØPEKONTRAKT
om kjøp av selveiet bolig eller fritidsbo-lig under oppføring

3.2 Kjøpers tilvalg
Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, jf. leveransebeskrivelsen. Selger vil utarbeide en
detaljert tilvalgsliste. Innenfor en nærmere angitt frist har Kjøper anledning til å bestille
endringer iht. tilvalgslisten. Av hensyn til Prosjektets gjennomføring kan det ikke påregnes
at øvrige endringer eller tilvalg kan utføres.

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (”buofl”) av 13. juni 1997 nr.
43 og annen relevant bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale om bolig under oppføring,
inkludert rett til grunn, jf. lovens § 1 (1) litra b.

Kjøper kan uansett ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag
med mer enn 15 %, jf. buofl. § 9.
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1. PARTENE

Selger kan kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og ev. endringsarbeider
før arbeidene påbegyn-nes.

Selger
VIKEN PROSJEKT UTVIKLING AS
Org nr. 923834257
Kontaktinformasjon: vegar@villawiig.no

3.3 Endringer i byggeprosessen
Selger har rett til å foreta endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, forutsatt at
det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering,
at Selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på kan være endringer i konstruksjon og materialvalg, innkassing av tekniske anlegg, andre endringer av boligens areal,
uteareal, bæresystem og søyler. Selger skal så langt det er mulig informere Kjøper om slike
endringer.

Kjøperne har fullmakt til å forplikte hverandre.
2. MEGLERFORETAK
Eiendomsmegler Dahl (Eiendomsmegler 1 Modum AS), org nr. 912 352 331, Erik
Børresens alle 7, 3015, DRAMMEN (”Megler”)
Telefon: +47 32 21 96 00.

3.4 Eiendommen
Prosjektet skal oppføres på gnr. 151, bnr. 114 i Lier (”Eiendommen”).

Ansvarlig megler:				
Per Ø. Bolstad
pob@dahlas.no
+47 90 18 37 37

Gjennom fullmakt vedlagt denne kjøpekontrakten gir Kjøper Selger ugjenkallelig fullmakt
til senere å dele og/eller reseksjonere Eiendommen for evt. deling av seksjoner, omdisponering av fellesareal mv. i den grad det er nødvendig for å realisere Prosjektet som forutsatt.
3.5 Utomhus
Utomhusarealene leveres iht. utomhusplan. Kjøper er kjent med at det vil kunne bli justeringer i endelig utfor-ming av utearealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt
innvendige og utvendige fellesarealer.

3. SALGSOBJEKTET - BOLIGEN MED TILBEHØR
3.1 Boligen
Kontrakten gjelder kjøp av bolig under oppføring.
Selger skal bygge ut Gravdaltoppen i Lier(”Prosjektet”). Prosjektets består av 14 rekkehus.
Kjøpekontrakten gjelder ”Boligen” med adresse Gravdalberget bolig nr xx.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidet ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger
plikter å ferdigstille dis-se utomhusarbeidene snarest mulig etter at bebyggelsen er ferdigstilt, i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Selger har rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., inntil
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bebyggelsen og uteom-rådene er ferdigstilt. Dersom det gjenstår utomhusarbeider ved
overtagelse av Boligen, kan Kjøper instruere Megler til å holde tilbake nødvendig sum fra
endelig oppgjør, frem til arbeidet er fullført. Selger kan som alter-nativ stille garanti som
sikkerhet for kontraktsmessig ferdigstillelse.

å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt før overtagelsen.

Kjøper er kjent med at utomhusarealer som tilligger senere byggetrinn i Prosjektet opparbeides i forbindelse med det enkelte byggetrinn. Uavhengig av Prosjektets organisering, jf.
punkt 3.4, aksepterer Kjøper at disse arealene opparbeides i forbindelse med det enkelte
byggetrinn og at grøntareal som er felles for flere byggetrinn opparbei-des gradvis i takt
med utbyggingen. Kjøper har ikke tilbakeholdsrett som følge av at disse arbeidene ikke er
fer-digstilt.

4.2 Felleskostnader
Kjøper plikter å betale sin andel av sameiets fellesutgifter. Størrelsen på fellesutgiftene er
ikke fastsatt. Felles-kostnadene omfatter ikke elektrisitet, oppvarming eller varmtvann
til de enkelte seksjonene. Det vil være opp til sameiet å tilpasse utgiftene til den drift og
servicegrad som ønskes.

Selger gir herved Megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri alle pantheftelser som fremgår
av grunn-bokutskriften og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta.

4.3 Forpliktelser etter vedtekter og husordensregler
Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Vedtekter og husordensregler
for sameiet, som bl.a. skal ivareta Kjøpers rettigheter etter kjøpsavtalen og regulere drift og
bruk i sameiet, vil bli utarbeidet og vedtatt på konstituerende sameiermøte. Kjøper plikter
å rette seg etter sameiets vedtekter og husordensregler, herunder å delta med en forholdsmessig andel av nødvendige driftstilskudd til eventuelle fellesutgifter.

Inntil hele byggeprosjeketet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner
og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle
skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
4. HEFTELSER
4.1 Tinglyste heftelser, rettigheter og plikter
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen og har gjort seg kjent
med innholdet i denne.

5. KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Kjøpesummen for Boligen er kr .
Kjøper skal betale til Meglers klientkonto i samsvar med følgende oppstilling (se betalingsplan i pkt. 6.3):

Eierseksjonen overtas fri for pengeheftelser, med unntak av sameiets legalpanterett for
felleskostnader og andre krav fra sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 25. Tinglyste
heftelser, erklæringer, avtaler og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven vil også følge
eiendommen.

Kontraktens vederlag kr
Dokumentavgift til staten (2,5 % av vederlaget for tomten)
Off. tinglysingsgebyr skjøte (pr. stk.)
Off. tinglysingsgebyr pantobligasjon(pr. stk)
Off. gebyr for attest (pr. stk)
Likviditetstilskudd til sameiet (engangssum)
Totalt å betale		

Kjøper er kjent med at det kan bli behov for å tinglyse heftelser (rettigheter og plikter) som
skal oppfylle offent-ligrettslige krav og ev. behov som oppstår grunnet organiseringen av
Prosjektet.
Det skal kun etableres private rettigheter og plikter i den grad de bidrar til å oppfylle Selgers forpliktelser over-for beboere i Prosjektet og vilkår i reguleringsplan/byggetillatelser.
Eksempler på rettigheter og plikter som kan måtte reguleres og tinglyses er atkomst- og
parkeringsrettigheter, forhold relatert til vann og kloakk og annen infrastruktur, regler om
felles bruk, kostnader til felles innretninger, grøntområder og anlegg, ol.

kr 19.650
kr 525
kr 525
kr 204
kr 5000
kr

I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument Kjøper lar tingly-se i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om
endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Ri-sikoen for slike endringer bæres av Kjøper.

Dersom kjøpers bank skal ha pant i den kjøpte eiendommen, vil kjøpers bank få prioritet
etter ovennevnte heftelser.

Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører
har etablert en fak-tureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører for sameiet straks etter over-tagelse.

Pengeheftelser som ikke skal følge eiendommen skal slettes for Selgers regning.
Selger har opplyst at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, ut over det grunnboken viser. Selger plikter umiddelbart å varsle Megler dersom utleggsforretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet finner sted. Selger plikter dessuten
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Prosjekt: Gravdaltoppen
Megler: Eiendomsmegler Dahl
Oppdragsnummer:
Omsetningsnummer:
Eierform: Eierseksjon

6.1 Oppgjørsansvarlig
Oppgjøret mellom partene foretas av:
Eiendomsmegler Dahl filial oppgjør
Postboks 1227
3009 Drammen
Kjøperen skal betale hele kjøpesummen og omkostninger til meglers klientkonto nr.
2270.28.56306. Innbeta-lingen merkes med oppdragsnummer. Alle tinglysingsdokumenter
for sikkerhet og betalingsbekreftelse fra bank etc. oversendes til Megler. Betalingsbekreftelse
kan sendes på følgende e-post: overtagelse@dahlas.no.
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Bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke det ansvarsforhold Megler har overfor partene.

6.4 Forsinket betaling
Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt og innkommet på
Meglers klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i denne kjøpekontrakten. Dersom
hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger ikke er betalt til Megler i rett tid, svarer
Kjøper forsinkelsesrente jf. forsinkelsesrenteloven for hele beløpet. Denne bestemmelsen gir
ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er avtalt.

6.7 Forutsetninger for oppgjør og frigivelse av kjøpesummen
For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9, er
følgende avtalt:

a)
b)
c)

Kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap.
Stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag.
Heve kjøpekontrakten ved vesentlig avtalebrudd og kreve erstatning.

Dersom kjøpesum og omkostninger i sin helhet ikke er betalt innen 14 dager fra forfall ,
er Kjøper klar over at kjøpekontrakten er vesentlig misligholdt. I så fall har Selger rett til å
heve kontrakten. Dersom Selger hever kon-trakten, har han rett til å selge Boligen for Kjøpers regning.Selger kan da ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt,
herunder også renter og eventuelle andre kostnader som påløper på grunn av misligholdet.
Hevingsretten gjelder også etter overtagelse og overskjøting. Hvis Kjøper har flyttet inn i
Boligen aksepterer han utkastelse uten søksmål og dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2
(3) litra e). Selger tar forbehold om å heve kontrakten dersom forbruker overtar eller flytter
inn i boligen før det totale oppgjøret er gjennomført, jf buofl. § 57 annet ledd.

Kjøper beholder råderett samt opptjente renter over forskuddsbetaling inntil Selger ev. stiller selvskyldnergaranti iht. buofl. § 47 tredje ledd som dekker innbetalt beløp, se punkt 7.
Beløpet går fra og være depositum til for-skudd ved stilt selvskyldergaranti iht buofl. § 47 .
6.3 Restkjøpesum/betalingsplan
Kjøpesummen gjøres opp ved betaling av differansen mellom kjøpesummen og de innbetalte forskudd. Restkjø-pesummen må innbetales til Meglers klientkonto senest en virkedag
før overtagelse. Omkostningene (og evt. til-valg iht egen oppstilling) innbetales sammen
med restbeløpet.

6.5 Deponering av omtvistet beløp
Dersom Kjøper påberoper seg mangler ved overtagelse, skal det omtvistede beløp likevel betales inn på klientkonto eller sperret konto, jf. buofl. § 49, innen fastsatt frist for at
overtagelse skal kunne avholdes. Selger er da forpliktet til å avholde overtagelse. Megler
vil holde tilbake det omtvistede beløp på klientkontoen. Meglerforetak/bank vil i et slikt
deponeringstilfelle kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet mellom partene eller rettskraftig dom.

Renter av restkjøpesum fra innbetalingsdato og frem til tinglysingsdato tilfaller Kjøper.
Renter godskrives ikke når disse for hver av partene utgjør mindre enn 50 % av rettsgebyret, jf. eiendomsmeglerforskriften § 3-10 (3).

6.6 Meglers gjennomføring av oppgjør
Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtagelsesprotokoll er mottatt til hjemmelsoverføring
er tinglyst og oppgjør overfor Selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager mellom bankene
kommer i tillegg. Rundt enkelte datoer og på sommeren kan det ta opptil 20 virkedager før
oppgjør overfor Selger foretas.
Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Kartverket har, og Megler kan på ingen måte

Kjøper skal således betale iht. følgende betalingsplan til Meglers klientkonto:
Kr
Kr
Kr

påvirke dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende oppgjør.

Ved forsinket betaling har Selgeren rett til å:

6.2 Forskuddsbetaling
Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen som delinnbetaling/forskudd . Det forutsettes at
beløpet innbetales til Meglers klientkonto innen 10 virkedager etter at Selger har stilt oppfyllelsesgaranti, jf. buofl. § 12, se punkt 7 under. Kjøper har ingen plikt til å betale noen del
av kjøpesummen før Selger har stilt nevnte garanti. Det for-utsettes at innbetalt forskudd er
frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel långivers forutsetninger om pant,
tinglysing av skjøte m.m.

10 dager etter at oppfyllelsesgaranti foreligger			
Kontant innen en virkedag før overtagelse
			
Sum inkl. omkostninger jf. ovennevnte				

Kjøper er inneforstått med at kjøpesum og omkostninger må være kapitalisert på meglers
klientkonto senest siste virkedag før overtagelsen for at eiendommen kan overtas. Dersom
det til innbetalingen er knyttet betingelser om tinglysing av pantedokumenter, regnes beløpet ikke som innbetalt før oppgjørsavdelingen har mottatt korrekt ut-fylt, undertegnet og
bevitnet originalt pantedokument.
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7. SIKKERHETSSTILLELSE - GARANTI FOR OPPFYLLELSE AV
KJØPEKONTRAKTEN

Meglerforetaket er underlagt lov 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige
parter før eiendomshandelen kan gjennomføres. Par-tene er selv ansvarlige for kostnader
og ansvar dette kan medføre uten at det anføres et ansvar overfor Megler.

7.1 Selgers oppfyllelsesgaranti
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12.
Dersom selger ikke opp-fyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde
tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger. Det kan stilles en
samlet garanti for alle seksjonene og fellesarealene. Garantibeløpet for den enkelte seksjon
skal angis.
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre
setning, er det tilstrek-kelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt
bort, men selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

Partene har avtalt følgende for frigivelse av kjøpesummen:
a) Panterett med urådighetserklæring er tinglyst
b) Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger
c) Ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse hvor det klart beskrives hvilke forhold
som må bringes i or-den før ferdigattest kan innvilges
d) Overtagelsen er gjennomført
e) Kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst, uten andre heftelser enn det partene har
avtalt
f) Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt
prioritet og
g) Heftelser som ikke skal følge ved handelen er slettet

Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av
kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.
Ved avtale om forskuddsbetaling etter punkt 4 alternativ 1, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter busta-doppføringslova § 47.
Endringer/tilvalg som avtales etter at kontrakt er inngått, fører ikke til at garantisummen
skal endres.
Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at Selger har stilt sikkerhet etter denne bestemmelsen, jf. buofl. § 12 siste ledd.

Forutsetningene f) og g) er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert på
restgjeldsoppgave og til-strekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med panterett i
eiendommen.

7.2 Selgers sikkerhetsgaranti for forskuddsbetaling
Selger har ingen rett til å motta fra Megler eller på annen måte disponere over innbetalt
forskudd før det er stilt dekkende selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansinstitusjon
som fullt ut dekker det aktuelle beløp, jf. bu-ofl. § 47 tredje ledd.

Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene a
til f for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.
Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt
§ 47-garanti tilsvarende hele kjøpesummen.

7.3 Garanti fra Kjøper
Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og
ev. endrings- eller til-leggsarbeider, jf. buofl. § 46 annet ledd.

6.8 Betaling for tilvalg
Kjøper skal innen overtagelse betale for eventuelle tilvalg iht. spesifisert bestillingsoversikt.
Betaling skal skje til Meglers klientkonto.

Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.
7.4 Meglers oppbevaring
Garantidokumentene i original oppbevares hos Megler i frem til overtagelse. Garantidokumentet blir overlevert til Kjøper i forbindelse med overtagelsen.

6.9 Selgers rett til å kreve finansieringsbevis
Selger kan kreve at Kjøper innen 14 dager etter avtaleinngåelsen dokumenterer betalingsdyktighet tilsvarende kjø-pesummen med tillegg av omkostninger og eventuelle tilvalg i
form av finansieringsbevis.
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6. BETALING OG OPPGJØR

Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om
en overtakelsesperio-de som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over
boligen innenfor overtakelsesperioden.

Selger utsteder skjøte til Kjøper og overleverer dette til Megler. Megler foretar tinglysing
når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert fakturaer for avtalte tilvalg og omkostninger. Partene gir Megleren anledning til å påføre rett gnr, bnr og seksjonsnummer på skjøtet
når dette foreligger. Hvis flere kjøper Boligen i fellesskap fører Megler på skjøtet den ideelle
eierandel Kjøper gir instruks om. Dersom ikke annet blir særskilt opplyst fra Kjøper, settes
det inn like andeler på skjøtet. Eventuell endring av andeler må sendes skriftlig til Megler
pr. e-post til megler innen en uke før overtagelse.

Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato,
som skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt.

All tinglysing foretas av Megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest mulig overleveres til Megler i signert og tinglysingsklar tilstand.
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På Eiendommen vil det hefte en panterett med urådighet til Megler for et beløp minst
tilsvarende kjøpesummen.
Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid ubetalte deler av kjøpesummen. Panteretten tjener dessuten som sikkerhet for Meglers krav på vederlag og utlegg for Selger. Megler
skal vederlagsfritt besørge sletting av pan-tedokumentet når Kjøper har fått tinglyst skjøte
og Selgers heftelser er slettet.

Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal be-handling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold
i denne salgsoppgaven). Ved frafall av Selgers forbehold, vil siste frist for overtagelse bli
meddelt skriftlig. Disse bestemmelsene medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter
iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd.

Begge parter, samt Megler, skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen. Selgeren
forplikter seg til innen ri-melig tid å utbedre alle kjente feil og/eller mangler.

Selger kan likevel kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn måneden selger
meddelte som siste frist.

Kjøper aksepterer at utførende entreprenør(er) deltar på overtagelsesforretningen, og aksepterer at Selger ev. kaller inn til forbefaring ca. 14 dager før overtagelsesforretningen, slik
at ev. utbedringer kan foretas før overtagelsen.

Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre forsinkelse. Selger
har rett til forleng-else dersom vilkårene i buofl. § 11 er oppfylt.

9. FORSIKRING

Selger skal overlevere Boligen til Kjøper i ryddig og byggrengjort stand, slik at hele Boligen
er tilgjengelig for Kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før
overlevering til Kjøper.

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret. Selger er forpliktet til å holde Eiendommen/fradelt
tomt til sameiet full-verdiforsikret frem til overtagelsen eller inntil 14 dager etter at sameiet
er konstituert og styre er opprettet (den seneste av de to datoer).

Risikoen for Boligen går over på Kjøper når Kjøper har overtatt bruken av den. Dersom
Kjøper ikke overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har Kjøper risikoen fra det
tidspunkt Boligen kunne vært overtatt.

Dersom Eiendommen før overtagelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold
som dekkes av forsikring-en, har Kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at den blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke
bærer ansvaret for.

Kjøper og sameiet har ansvaret for å tegne nye forsikringer fra og med overtagelsestidspunktet.

Selger forbeholder seg retten til heving også etter overtagelse/hjemmelsoverføring jfr.
Bustadoppføringslo-va § 57.

10. OVERTAGELSE

Ved overtagelse inntrer også følgende:
a)
Reklamasjonsfristene begynner å løpe
b)
Eventuell rett til dagmulkt stanser
c)
Kjøper svarer for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter

10.1 Overtagelse — varsling, forsinkelse og risikoovergang
Forventet ferdigstillelse er tidligst amnslått til mellom høsten 2022 og høsten 2023, men
dette tidspunktet er fore-løpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt .

10.2 Overtagelsesforretning
På overtagelsesdagen skal Kjøper overta Boligen ved overtagelsesforretning i samsvar med
buofl. § 15. Selger innkaller Kjøper skriftlig senest 7 dager før varslet overtagelsesdato, med
informasjon om oppmøtetid og -sted.

Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet 18 måneder etter vedtatt byggestart. Kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillelsestidspunkt ikke er en avtalt
frist for overtagelse som utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10.
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Selger skal føre protokoll fra overtagelsesforretningen med følgende innhold:
a)
Opplysninger om hvem som er til stede
b)
Eventuelle mangler som påvises
c)
Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse
d)
Hvorvidt Boligen overtas eller nektes overtatt
e)
Eventuelle krav på dagmulkt
f)
Eventuelt tilbakeholdt beløp for omtvistet del av vederlaget, jf. punkt 6.5.

gler kan rettidig være betraktelig kortere tid enn 2-3 måneder. Som f.eks ved vannlekkasje.
En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakelsen, med mindre
sel-geren har påtatt seg å svare for mangler i lengre tid.
Selger er ikke ansvarlig for mangler som skyldes kjøpers bruk av eiendommen.
Bustadoppføringslova kapitel 4 gjelder utfyllende.
Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan
Selger kreve at utbed-ring av mangler som er reklamert etter overtagelsen skjer samlet etter
kontrollbefaringen.
11.2 Forhold som ikke kan gjøres gjeldende som mangler
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke
omfatter følgende:

Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflater kan ikke påberopes av
kjøper etter overtagelse.

a)

Megler har fullmakt til å foreta oppgjør med selger når boligen er overtatt, forutsatt at det
foreligger midlertidig brukstillatelse og det er stilt § 47 garanti tilsvarende hele kjøpesummen. Dersom § 47 garanti ikke stilles tilsva-rende hele kjøpesummen kan oppgjør etter
overtakelse først foretas i henhold til punkt 6.6 avsnitt 3.

b)
c)
d)

Når sameiet er etablert skal selger innkalle styret til overtagelsesbefaring for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelt mangler som skal utbedres
av selger noteres. Eventuelle gjenstående inn-vendige og utvendige arbeider skal utføres så
snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Kjøper kan på
overtagelsen holde tilbake et forholdsmessige beløp som sikkerhet for uferdige arbeider på
fellesarealer.
11.
11.1

Sprekkdannelser/svinnriss, i tapet og overflater, maling, mv. ved skjøter og 		
sammenføyninger som følge av naturlige endringer og krymping av materialer, 		
herunder sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegger og i hjørner, så 		
lenge dette ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold
Skader som oppstår grunnet manglende vedlikehold eller uforsvarlig bruk av 		
boligen med utstyr
Skader som skyldes tilfeldige begivenheter som Selger ikke kan lastes- eller ha 		
ansvaret for.

Endringer beskrevet i kontraktens punkt 3.3—3.5 kan ikke gjøres gjeldende som mangler.
12. VIDERESALG OG AVBESTILLING
Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtagelse. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Dersom Selger gir samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. Selger kan uansett
ved et eventuelt videresalg av kjøpekontrakten kreve et gebyr stort kr. 80 000,-.

MANGLER OG REKLAMASJON
Mangler og reklamasjon

Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som
beskrevet i bustadoppfø-ringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26
eller ved uriktige opplysninger som beskrevet i § 27.
Foreligger det en mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av bustadoppføringslova §§ 29 flg., herunder retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, erstatning eller
heving, på nærmere vilkår som beskrevet i bustadoppføringslova.

Dersom Kjøper avbestiller, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med buofl. §§ 52
og 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at det-te tapet - og derved kjøpers ansvar ved avbestilling - kan bli betydlig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.
Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil
renter på innbetalt beløp tilfalle kjøper, forutsatt at beløpet ikke er disponert på vegne av
selger, jf. buofl. § 47.

Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til selger i tråd med bustadoppføringslova § 30. Rettidig reklamasjon er i rettspraksis strengt fortolket til ca. 2-3 måneder. Dog må man være klar over at ved noen feil/man83
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8. TINGLYSING

13. ETTÅRS-BEFARING

Andre forbehold er beskrevet i salgsoppgaven. Kjøper bekrefter at salgsoppgaven og de
øvrige vedleggene til kjøpekontrakten er gjennomgått.

Selger skal uoppfordret innkalle til befaring av Boligen ca. ett år etter overtagelsen.
Selger skal føre protokoll slik som ved overtagelsen, som signeres av begge parter. Det vises
til buofl.
§ 16 og § 30 tredje ledd.
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Selgers underskrift
Sted/dato:

Underskrift

Sted/dato:

E-post:

Telefonnummer:

Postnr/-sted:

Adresse:

Underskrift
_________________________________________________________________________________
FOR SELGER:
Ovennevnte kjøpeskjema aksepteres herved med de forbehold som er nevnt i salgsmateriell.
Underskrift
Underskrift

f.pnr.:
Navn:

Underskrift

f.pnr.:
Navn:

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at
megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på bud, herunder informasjon om avslag og aksept.

Undertegnede er klar over at ingen angrerett eksisterer ved kjøp av fast eiendom.

NEI
JA

TELEFON DIREKTE:

Undertegnede er klar over at herværende kjøpsskjema er bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er
juridisk bindende for begge parter når tilbudet er akseptert av selger.

Selger kan fritt beslutte å gjennomføre utbyggingen selv om kravet til forhåndssalg ikke
oppnås. Varslingsfristen i foregående avsnitt gjelder uansett.

Kjøper er forelagt og gjort seg kjent med følgende dokumenter vedr. prosjektet:

Selger må senest innen 31.12.2021 avklare ved skriftlig underretning dersom ovennevnte
forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Dersom kanselleringsretten benyttes
får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum (evt. deponert beløp), vederlag for eventuelle
tilleggsarbeider og renter av innbetalt beløp. For øvrig kan kjøper ikke fremme ytterligere
eller andre krav mot selger som følge av kanselleringen.

Undertegnede ønsker tilbud om finansiering fra SpareBank 1:

		
SELSKAP UNDER STIFTELSE

SAKSBEHANDLER:

Drammen,
Som selger:

BANK: (evt. egenkapital)

Drammen, 		
Som kjøper:		

Finansieringsplan (megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen):

Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og
overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillel-se/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse
estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dag-mulkt eller annen erstatning. Senest 6 måneder før overtagelse, vil kjøper bli meddelt skriftlig om en overtagelsespe-riode innenfor en måneds intervall. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig senest
3 måneder før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato.
Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder
tidligere enn forventet ferdigstillelse ved kontraktsinngåelse.

Kr ______________________ + omkostninger

Kjøpekontrakten med alle vedlegg er utferdiget og undertegnet i tre eksemplarer, ett til
hver av partene og ett til Megler.

Undertegnede inngir herved følgende kjøpeskjema som bindende kjøp på ovennevnte prosjekterte bolig:

17. SIGNERING

Bolignr.: ______________

2.
3.

For eiendommen: BOLIG i prosjektet GRAVDALTOPPEN i på gnr. 151, bnr. 114 Lier kommune
med betegnelse:

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i
fremdriften for overtagel-se/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er
å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova § 10. Anslaget er
kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift
i prosjekt- og byggearbeid.

Salgsoppgave datert 26.02.2021 med leveransebeskrivelse, utomhusplan,
vedtekter og nevnte vedlegg til salgsoppgaven.
Prisliste
Utskrift av grunnboken med servitutter

KJØPESKJEMA BYGG C

G R AV DA LTO P P E N

1.

KR.:

Følgende dokumenter inngår som vedlegg til kjøpekontrakten:

Byggestart er avhengig av et tilfredsstillende forhåndssalg og tilfredsstillende finansiering.
Selger forbehold om at minimum 3 boliger i bygg A blir solgt før oppstart.

Estimert overtagelse av bygg C, 4. kvartal 2023.

16. VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKTEN

14. FORBEHOLD OM TILSTREKKELIG FORHÅNDSSALG

Kjøper er kjent med at det rett utenfor tomtegrense mot vest, ved bygg C, er plassert en høyspentmast.

Partene kan benytte elektronisk kommunikasjon i de tilfeller kjøpekontrakten eller
bustadoppføringslova oppstiller krav om skriftlighet.

Befaringen gjennomføres på dagtid og koordineres med øvrige solgte enheter i Prosjektet.

Prospekt datert 26.02.2021, inklusive blant annet salgsoppgave, plantegninger, romskjema, forslag til vedtekter og prosjektets standard
kjøpekontrakt.

15. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
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www.gravdaltoppen.no
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