
BYGG A

Leilighet nr. Etasje Ant. Rom BRA P-rom Balkong Pris Dok Totale omk.

A-1.01 1 3 86 82 2 3 490 000kr   9 200kr    10 422kr     

A-1.02 1 3 98 95 1 3 790 000kr   10 480kr  11 702kr     

A-1.03 1 3 98 94 1 3 790 000kr   10 480kr  11 702kr     

A-1.04 1 2 66 59 1 2 290 000kr   7 060kr    8 282kr       

A-1.05 1 4 129 124 1 4 490 000kr   13 800kr  15 022kr     

A-2.01 2 4 99 94 2 4 290 000kr   10 590kr  11 812kr     

A-2.02 2 3 98 95 2 SOLGT

A-2.03 2 3 98 95 2 4 190 000kr   10 480kr  11 702kr     

A-2.04 2 2 66 59 1 SOLGT

A-2.05 2 4 136 129 3 SOLGT

A-3.01 3 6 135 131 4 6 290 000kr   14 440kr  15 662kr     

A-3.02 3 3 98 95 2 4 490 000kr   10 480kr  11 702kr     

A-3.03 3 3 98 95 2 4 490 000kr   10 480kr  11 702kr     

A-3.04 3 4 101 101 2 4 590 000kr   10 800kr  12 022kr     

A-3.05 3 5 172 167 4 7 390 000kr   18 400kr  19 622kr     
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BYGG A
BYGG A

Leilighet nr. Etasje Ant. Rom BRA P-rom Balkong Pris Dok Totale omk.

A-1.01 1 3 86 82 2 SOLGT

A-1.02 1 3 98 95 1 3 790 000kr  10 480kr     11 822kr    

A-1.03 1 3 98 94 1 3 790 000kr  10 480kr     11 822kr    

A-1.04 1 2 66 59 1 SOLGT

A-1.05 1 4 129 124 1 4 490 000kr  13 800kr     15 142kr    

A-2.01 2 4 99 94 2 SOLGT ####### 10 590kr  11 812kr  

A-2.02 2 3 98 95 2 4 190 000kr  10 480kr     11 822kr    

A-2.03 2 3 98 95 2 SOLGT

A-2.04 2 2 66 59 1 2 490 000kr  7 060kr       8 402kr      

A-2.05 2 4 136 129 3 5 290 000kr  14 550kr     15 892kr    

A-3.01 3 6 135 131 4 SOLGT

A-3.02 3 3 98 95 2 4 490 000kr  10 480kr     11 822kr    

A-3.03 3 3 98 95 2 4 490 000kr  10 480kr     11 822kr    

A-3.04 3 4 101 101 2 SOLGT

A-3.05 3 5 172 167 4 6 990 000kr  18 400kr     19 742kr    

PRISLISTE
pr. 07.02.20



OMKOSTNINGER 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales  følgende: 
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument 
kr 525,-. Tinglysingsgebyr pr.  panterettsdokument 
kr 697,- Kostnader for takstmann ved behov for 
fastsettelse av gjenstående arbeider på felles arealer 
ved overtakelse belastes sameiet.Dokument-
avgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på 
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. 
er dokumentavgiften antatt å være NOK 107,- pr. 
kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring 
i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglys-
ingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer 
av omkostningsbeløpene som følge av politiske 
vedtak eller lovendringer.

BETALINGSPLAN
Kr 50.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt 
garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Kr 100.000,- 
dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet 
må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være 
 knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at 
selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på 
klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er 
stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overs-
tiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger 
betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt 
deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot 
garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppførings-
lova § 47. 

RESERVASJONER
Selger tar forbehold om at det ikke foreligger 
reservasjoner eller at eiendommen er solgt etter at 
salgsoppgaven er utsendt. Dette må avklares med 
salgsansvarlig i hvert enkelt tilfelle. 

PARKERING
Det medfølger 1 parkeringsplass i lukket anlegg til 
leilighetene.

SELGERS FORBEHOLD 
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i 
 konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg 
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette 
gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det 
motstrid mellom prospekttegninger og  beskrivelser, 
gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas 
 forbehold om justeringer og endringer av fasader 
og utomhusplanen.         

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører 
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myn-
dighetene. Kjøper er kjent med at kjøpe kontrakten 
ikke kan transporteres uten etter samtykke av 
selger. Selger forbeholder seg rett til endring av 
prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger for-
beholder seg retten til å fordele, samt senere endre 
plassering av boder og eventuelle parkerings-
plasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i 
sameiet.

INFO VEDR.GARANTISTILLELSE
Pr. 01.01.2017 ble bustadoppføringslova endret, 
og ihht. § 12 har selger nå anledning til å vente 
med å stille denne garantien til forbehold om 
åpning av byggelån, salg av et bestemt antall 
boliger eller tillatelse til igangsetting er avklart. 
Garantien skal uansett stilles senest før bygge-
arbeidet starter. Dersom selger ikke stiller garanti 
så snart slike  forbehold som angitt i loven er 
avklart er det samtidig innført en hevingsrett for 
kjøper. Det er da et krav til at kjøper må varsler 
selger skriftlig, og gi selger minst 10 virkedager 
til å få garantien på plass. For mer info se bustad-
oppføringslova her: https://lovdata.no/dokument/
NL/lov/1997-06-13-43?q=bustadoppføringslova 
eller kontakt megler.
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toppen
Hemmingstad
HemmingstadOMKOSTNINGER 

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 
585,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,-
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse 
av gjenstående arbeider på fellesarealer ved over-
takelse belastes sameiet. 

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsver-
di på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. 
P.t. er dokumentavgiften antatt å være NOK 107,- pr 
kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring 
i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysings-
tidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostnings-
beløpene som følge av politiske vedtak eller loven-
dringer.

BETALINGSPLAN:
Kr 50.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti 
jf. bustadoppføringslova § 12. 
Kr 100.000,- dersom kjøper er å regne som 
 profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan 
være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører 
at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter 
på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er 
stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de  overstiger 
en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales 
ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør 
vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for 
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. 

RESERVASJONER:
Selger tar forbehold om at det ikke foreligger 
reservasjoner eller at eiendommen er solgt etter at 
salgsoppgaven er utsendt. Dette må avklares med 
salgsansvarlig i hvert enkelt tilfelle. 

PARKERING
Det medfølger 1 parkeringsplass i lukket anlegg til 
leilighetene 
                                                                                                                         
SELGERS FORBEHOLD 
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i kon-
struksjon, tekniske installasjoner og materialvalg 
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette 
gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det 
motstrid mellom prospekttegninger og beskrivelser, 
gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas for-
behold om justeringer og endringer av fasader og 
utomhusplanen.         
                 
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører 
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av 
 myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekon-
trakten ikke kan transporteres uten etter samtykke 
av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av 
prisliste uten varsel på usolgte boliger.                        
Selger forbeholder seg retten til å fordele, samt 
senere endre plassering av boder og eventuelle 
parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall 
seksjoner i sameiet.

INFO VEDR.GARANTISTILLELSE
Pr. 01.01.2017 ble bustadoppføringslova endret, og 
ihht. § 12 har selger nå anledning til å vente med 
å stille denne garantien til forbehold om åpning 
av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller 
tillatelse til igangsetting er avklart. Garantien skal 
uansett stilles senest før byggearbeidet starter. Der-
som selger ikke stiller garanti så snart slike forbehold 
som angitt i loven er avklart er det samtidig innført 
en hevingsrett for kjøper. Det er da et krav til at 
kjøper må varsler selger skriftlig, og gi selger minst 
10 virkedager til å få garantien på plass. For mer 
info se bustadoppføringslova her: https://lovdata.
no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43?q=bustadop-
pføringslova eller kontakt megler.


