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Husnr Type BRA P-rom Priser Omkostninger* Totalpris Fellesutg. pr.mnd**
B38 Enebolig kjede 115          111          7 390 000kr       18 992kr                  7 408 992kr        3 450kr                                     
B39 Enebolig kjede 115          111          7 190 000kr       18 992kr                  7 208 992kr        3 450kr                                     
B40 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     
B41 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     
B42 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     
B43 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     
B44 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     
B45 1/2-part tomanns 115          111          6 790 000kr       18 992kr                  6 808 992kr        3 450kr                                     

** Felleskostnader:
Stipulerte felleskostnader er estimert til kr 30,- pr. kvm (BRA) pr. mnd. 
eksklusiv energikost.  

* Dokumentavgift/omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi.
Tinglysningsgebyr for skjøte kr  525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-
Á konto innbetaling til sameiet kr  5000,- 
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider 
på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på 
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å 
være NOK  4.400,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i 
tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av 
politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan:
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 
20 % 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. 

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

Tilvalg:
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale 
etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan 
være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som Kjøper 
forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.


