Prøvenlia
- her blir det godt å bo!

”Kort

vei til det
meste
1

Kort om Raufoss
Raufoss by er administrasjonssenteret i
Vestre Toten Kommune i Oppland.

”Her ligger alt til rette for en god
kombinasjon av jobb
og familieliv

Raufoss er i hovedsak en villaby, men med vekst i lavblokk og leilighetsbebyggelse. Hunnselva med den buldrende
Raufossen er med og gir sentrum en spesiell karakter. Elvebredden langs Skoledammen er et fredelig oppholdssted
både for mennesker og fugler.
Byen ligger lengst nord i kommunen og har 7528 innbyggere pr. 1. januar 2018. Raufoss har fått navnet fra gården
Raufossen (Rødfossen). Navnet har trolig sammenheng med det norrøne ordet «rauði» som betyr myrmalm og passer
godt med tanke på de mange myrområdene i området.
I 1854 starter historien om Raufoss og stedets vekst til å bli en av de største industriområdene i landet. Det startet
med smie og fyrstikkfabrikk på 1800-tallet. I dag er Raufoss Industripark en av Norges største industriparker med over
100 års industrihistorie bestående av 40 ulike bedrifter og ca. 3000 ansatte. På Raufoss ligger alt til rette for en god
kombinasjon av jobb og familieliv.
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Innhold

Prøvenlia

- et helt nytt
boligfelt med boliger
for folk flest

”Bo i et barnevennlig

Her er mulighetene mange for delaktig
aktivitet i lokale idrettslag og foreninger.
Fra boligfeltet er det kun et par kilometer
inn til kjøpesenteret.

område med landlige
omgivelser og
nærhet til sentrum

Det er ikke første gang området på Prøven forandrer form og fasong.
Fra et felt bestående i hovedsak av eneboliger, kom det på 70-tallet
ungdomsskole og på 80-tallet videregående skole rett ved siden
av hverandre. Høsten 2019 skiftes ungdomsskolen ut med et nytt
moderne bygg som er dimensjonert for 600 elever.
Etter hvert som området har vokst, har området blitt mer sentralt og
attraktivt. Noe av det beste med feltet er den praktiske nærheten det
har til sentrum, med gangavstand til alle fasiliteter. Området er rolig
og barnevennlig, og godt skjermet i forhold til gjennomgangstrafikk.
Her kan du nyte de landlige omgivelsene og samtidig ha nærheten til
sentrum.

Raufoss Industripark

Raufoss Kjøpesenter

Skistadion
Totenbadet

Vestrumenga

Raufoss Skole
Korta barneskole

Nammo stadion

Lønnbergbakken

Dagligvarehandel

Raufoss videregående skole

Prøvenlia

Grimås

Nå gjøres det plass i området for flere nye boliger og leiligheter. Her
skal det bli godt å bo – og godt å jobbe.
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Raufoss ungdomsskole

Fra Prøvenlia er det ikke bare kort veg til skolene på Raufoss. Det
er svært enkelt å ta seg til nærmeste matbutikk på gangstien over
Hunnselva som knytter feltet sammen med Storgata. Her er det
også busstilknytning for Ringruta som går Gjøvik-Toten rundt, samt
togstasjon for Gjøvikbanen til Oslo. I nærområdet finner man også
et mylder av rekreasjonsmuligheter med blant annet idrettsplass,
skistadion og Lønnbergbakken. Her er mulighetene mange for
delaktig aktivitet i lokale idrettslag og foreninger. Fra boligfeltet er det
kun et par kilometer inn til kjøpesenteret.

Kjøkken

Bad

- HTH Next hvit

- Vikingbad Eli
Møblene har dype skuffer med demping og elegant
fingergrip-funksjon. Møbelserien leveres med hvite
matte fronter og skrog.
90 cm innredning med heldekkende servant og to
skuffer. Bredt speil med lys. Ellers på bad monteres
rette dusjvegger forkrommet med herdet glass.
Damixa dusjbatteri og veggmontert Gustavsberg
klosett.

”Stilren med fokus
på enkelhet

Illustrasjonsbilde fra HTH

”Bli forført

av håndtaksløst
kjøkkendesign

Modellen Next har vakre, vannrette spor for grep som
er frest inn i de lakkerte skapdørene. Sporet for grep er
utført slik at det gir deg et godt grep når du skal åpne
skuffer og skapdører.
Det håndtaksløse kjøkkenet er innbegrepet av strømlinjeformet design, og har slitsterke skapdører som er
enkle å rengjøre.
Kjøkkenet leveres med hvitevarer. Kjøkkenavtrekk
leveres i form av standard uttrekksvifte.

Illustrasjonsfoto fra utbygger.
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Det vil være mulig å gjennomføre individuelle tilvalgsmøter med kjøkkenleverandør, slik at kjøkkenet
tilpasses til kunde.

Byggetrinn 1

C

B
A

A
B
C

1:1000Terreng

Delfelt A:
Tre eneboliger i rekke
Delfelt B og C:
4-mannsboliger
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Områdeillustrasjon, avvik kan forekomme.

Delfelt A: Eneboliger i rekke

A1
A2

SOLGT

A3 SOLGT

Illustrasjoner, avvik kan forekomme.

1:1000Terreng

Delfelt A:
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Tre arealeffektive eneboliger over to plan.

4 500

5 800

Trinnfritt

STUE/ALT. SOV

2 600

A: 6,5 m2

STUE/ALT. SOV
A: 6,5 m2

2. etasje

A: 3,4 m2

Trinnfritt

ENTRE

A: 6,6 m2
2 400

2 400

TAKTERRASSE
A: 36,2 m2

BAD
A: 5,0 m2

A: 3,4 m2

BAD
A: 5,0 m2

Trinnfritt

BAD

A: 5,6 m2

TAKTERRASSE
A: 36,2 m2

SOV

SPORTSBOD

A: 2,9 m2

A: 11,3 m2
BAD

SOV

SOV

A: 11,3 m2

A: 7,8 m2

A: 6,6 m2

SOV

SPORTSBOD

SOV

A: 7,4 m2

A: 5,6 m

2

A: 7,4 m2

SOV

b e n y t t e s

ENTRE

11 000

A: 25,4 m2

11 000

CARPORT

11 000

A: 25,4 m2

BOD

STUE/KJØKKEN M.TRAPP
STUE/KJØKKEN M.TRAPP
A: 33,6 m2
A: 33,6 m2
11 000

CARPORT
6 000

11 000

6 000

11 000

BOD
STUE/GANG/TRAPP
STUE/GANG/TRAPP 2
A: 2,9 m
2
A: 24,4 m
A: 24,4 m2

i

i

1. etasje

A: 7,8 m2

b e n y t t e s

2 600

Trinnfritt

5 800

4 500

b y g g e s a k

b y g g e s a k

Enebolig A1

Oppvarmet BRA:

114,0m ²

BYGGEKOMMUNE:

10 300

ADRESSE:

Prøvenlia
TEGNET AV:

ALB

H01

I denne etasjen finner du i tillegg hovedsoverommet, med eget bad. Ved kjøkkenet
er det trapp opp til andre etasje hvor man finner stua og to soverom, bad og en bod.
Her er det lagt til rette for muligheten for enda et soverom. Fra stua er det dør ut til
den store takterrassen på nesten 40 kvm.

5 800

4 500
10 300

10 300

Dette er arealeffektive eneboliger over to plan. Inngangen er praktisk plassert i
carport så man kan gå tørrskodd til og fra bilen. Fra entreen kommer man inn i et
romslig kjøkken/allrom med plass til både spisebord og en liten sittegruppe.

H01 1:100

4 500

5 800

1:100

H02 1:100

H02

10 300

Prøvenlia
KONTROLLERT AV:
TEGNET AV:

ALB
PROSJEKT:

Prøvenlia f_B3
Prøvenlia f_B3

5 800

TEGNINGEN VISER: TEGNINGEN VISER:

Planer
STATUS:

TILTAKSHAVER:

STATUS:

TILTAKSHAVER:

Norgeshus Norgeshus
EH Bolig ASEH
BYGGEFIRMA:

BYGGEFIRMA:

k a l

k a l

Planer

Skissetegninger
Skissetegning

I bakkant av carporten er det en praktisk plassert sportsbod.
Generell teknisk informasjon
Oppvarmet BRA 114 m2
Sportsbod
5,6 m2
Terrasse
36,2 m2
Soverom:
3/4

ADRESSE:

13

12

1:100

5 800

GNR/BNR:
BYGGEKOMMUNE:

Vestre Toten Vestre 142/291
Toten

i k k e

1 700

i k k e

700
2 1800

105,1
m²
114,0m
²

BRA H01 + H02 + S.BOD:
BRA H01 + H02 + S.BOD:
57,0 + 57,0 + 5,6 m²
57,0 + 57,0 + 5,6 m²

PROSJEKT:

2 800

OppvarmetBYA:
BRA:

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 1
INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORE

Delfelt B og C: 2 stk 4-mannsboliger

C

B

B3
B4
C3
C4

B1

B2

C1

C2

1:1000Terreng

Leilighetsbygg
Leilighetsbyggene består av fire leiligheter
i hver enhet. To leiligheter i hver etasje.

15
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Områdeillustrasjon, avvik kan forekomme.

B4/C4
B3/C3

B1/C1
B2/C2

Illustrasjoner, avvik kan forekomme.

Illustrasjon av 4-mannsbolig. Endelig leveranse kan avvike.

Følgende boliger er pr 15.01.2021 solgt:
Rekkehus A2 og A3
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B3
C1
C2
C3
C4

Trinnfri

A: 5,2 m2

UTEBOD

A: 5,2 m
2

A: 5,9 m2

BAD

A: 7,2 m2

SOV

A: 5,9 m2

H01

2

ENTRE

H02

A: 10,0 m2

A: 25,9 m2

OPPHOLD

BALKONG

A: 4,0 m2

BOD

A: 5,7 m2

GANG

Leilighet B

Trinnfri

A: 25,9 m2

OPPHOLD

A: 5,7 m2

GANG

A: 11,1 m2

A: 4,2 m2

BOD

A: 5,2 m2

ENTRE

A: 3,2 m2

A: 8,4 m2

A: 11,1 m2

A: 11,7 m

SOV

SOV

GANG

A: 10,0 m2

A: 11,1 m2

2

TERRASSE

A: 4,0 m

BOD

TERRASSE

A: 4,2 m2

BOD

A: 5,4 m2

ENTRE

A: 3,2 m
2

BALKONG

A: 26,7 m2

OPPHOLD

A: 7,1 m2

GANG

A: 8,4 m2

SOV

Leilighet A

Trinnfri

A: 26,7 m2

OPPHOLD

ENTRE

A: 6,2 m2

BAD

A: 11,4 m2

SOV

A: 6,2 m2

BAD

A: 11,4 m2

SOV

1:100

A: 5,2 m2

UTEBOD

A: 5,2 m2

UTEBOD

1. etasje
Leilighet B1 og C1

UTEBOD

1. etasje
Leilighet B2 og C2
BAD

A: 7,2 m2

GANG

Leiligheter i første etasje har
terrasse, mens leiligheter i andre
etasje har balkong.

A: 7,2 m2

SOV

A: 8,4 m2

A: 19,3 m2

SOV

A: 11,1 m2

Leilighetstype B1/C1/B3/C3
Oppvarmet BRA 67,9 m2
Utebod
5,2 m2
Balkong/terrasse 10,0 m2
Soverom:
2
SOV

GANG/TRAPP

Alle leilighetene får en
parkeringsplass pr bolig i eget
carportanlegg. I tillegg vil det
være gjesteparkeringsplass i
henhold til situasjonsplan.

A: 8,4 m2

SOV

Leilighetstype B2/C2/B4/C4
Oppvarmet BRA 80,4 m2
Utebod
5,2 m2
Balkong/terrasse 11,1 m2
Soverom:
3
Trinnfri

Praktiske leiligheter for små
familier. Man kommer inn i
bygget via et felles trapperom,
slik at hver enhet har inngang
inne i bygget. Leilighetene
inneholder to/tre soverom,
bad, bod og åpen stue-/
kjøkkenløsning. Alle enhetene
har i tillegg en utebod.
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2. etasje
Leilighet B3 og C3
1:100

Trinnfri

I
S k a l
b e n y
b y g g

K

240,9

BYA:

SSF

KONTROLLER

142/29

GNR/BNR:

I
S k a l
b e n y
b y g

K

240,9

BYA:

SSF

KONTROLLE

142/29

GNR/BNR:

BYGGEFIRMA:

Norgeshus EH Bolig

TILTAKSHAVER:

Skissetegninger

STATUS:

Plan H02

TEGNINGEN VISER:

Skoglund BKS1

PROSJEKT:

ALB

TEGNET AV:

Prøvenlia

ADRESSE:

Vestre Toten

BYGGEKOMMUNE:

80,4 + 67,9 + 80,4 + 67,9 m²

BRA H01 (A) + H01 (B) + H02 (A) + H02 (

344 m ²

Oppvarmet BRA:

Beskrivelse

31.10.19 Angitt utvendige boder

Index Dato

A

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEG

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENY

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OP

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS A

S

BYGGEFIRMA:

Norgeshus EH Bolig

TILTAKSHAVER:

Skissetegninger

MERKNADER:
STATUS:

Plan H01

TEGNINGEN VISER:

Skoglund BKS1

PROSJEKT:

ALB

TEGNET AV:

Prøvenlia

ADRESSE:

Vestre Toten

BYGGEKOMMUNE:

80,4 + 67,9 + 80,4 + 67,9 m²

BRA H01 (A) + H01 (B) + H02 (A) + H02 (B

344 m ²

Oppvarmet BRA:

Beskrivelse

31.10.19 Angitt utvendige boder

Index Dato

A

S

MERKNADER:

4-mannsboliger

2. etasje
Leilighet B4 og C4

nlia

Felles uteopphold/LEK

4,4

4,0

P-PLASS

P-PLASS

A: 17,4 m2

A: 17,4 m2

A3

H140

H01

A: 17,4 m2

Frisikt

i k k e
i k k e

K

REV.

A.

Fasade Øst

Snitt A

3 224

A: 17,4 m2

A

3 176

4,5

H220
1:100

28.10.19 Alternativ firemannsbolig på B1

P-PLASS

A: 17,4 m2

3 176

3 224

12 800

1:100

Beskrivelse

HøyspenningsanleggBYGGEKOMMUNE:
(inkl
Vestre Toten
høyspentkabler)

H01

3 224

3 176

3 176

3 224

ADRESSE:

Snitt A

4,5
gen
Prøvenve

10,3

T2
T1

4,1

20,0

N6731900

T3

Koordinatsystem:

ETRS89.UTM-32N

Høydegrunnlag:

NN2000

1:100

Fasade Sør

BYGGEFIRMA:

Saksehandling i følge plan- og bygningsloven
Nabovarsel / høring
Administrativt vedtak

vegen
Prøven

1:100

Fasade Sør

xxxxxx

i
b e n y t t e s

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

STATUS:

MÅLESTOKK:

E1

I
I

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
ALB

brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De
a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
Prosjektering iht TEK 10.

Sign Kontr.
By

SSF
1:100

Fasade Øst
Kartmålestokk:

0

1:100

xxxxxx

70,3m ²

70,3 m²
GNR/BNR:

Toten

MOH:

Prøvenlia

Oppvarmet BRA:

BYA:

SSF

PROSJEKT:

GNR/BNR:

Vestre Toten

TEGNINGEN VISER:
ADRESSE:

Plan, snitt
Prøvenlia

PROSJEKTNR.: STATUS:
Oppvarmet BRA:

DATO:
m³

N

A 3Carport firemannsbolig
BYGGEKOMMUNE:

m²
ALB

BYA:
KONTROLLERT AV:

75,2m ²
SSF

PROSJEKTNR.:

TEGNING NR.:
MOH:

ARK-2-1-01
.

VOLUM: MÅLESTOKK:EN ER G IM ER K E
DATO:
FORMAT:

m³
24.06.19
1:100

BRA TOTALT:

BYGGEKOMMUNE:
GNR/BNR:
Carport firemannsbolig
Norgeshus
EH Bolig
AS
TEGNING NR.: Meters

POSTNR:

142/291

Fasade Vest

KONTROLLERT AV:

Byggemelding SSF
ALB

MÅLESTOKK:

1:1000

19-0316
POSTSTED:
MOH:

ARK-2-1-01

Prøvenlia

.

STATUS:

TEGNET AV:

A3

TEGNING NR.:

Plan, snitt og fasader
ARK-2-0-01
Fasade Øst

19-0316

POSTSTED:

70,3m ²PROSJEKTNR.:

70,3 m²
PROSJEKT:
TILTAKSHAVER:

Vestre Toten
TEGNINGEN
VISER:
BYGGEFIRMA:
ADRESSE:

A3

70,3m ²
POSTNR:

og fasader

TEGNET AV:

EN ER G IM ER K E

FORMAT:

24.06.19
BRA TOTALT:

142/291

1:1000 mByggemelding
(A3)
19-0316
40

.

VOLUM:

KONTROLLERT
75,2m ² AV:

BRA H01:
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POSTSTED:

142/291

FORMAT:
70,3 m²

1m

POSTNR:

ADRESSE:

ALB
BRA H01:

24.06.19

Ekvidistanse:

m³
BRA TOTALT:

TEGNET
m ² AV:

DATO:

EN ER G IM ER K E

VOLUM:

75,2m ²

BRA H01:

MOH: Vestre

Fasade Øst

KONTROLLERT AV:

BYA:

m²
POSTSTED:

MÅLESTOKK:
DATO:

FORMAT:

1:100 A 3
24.06.19

TILTAKSHAVER:
PROSJEKT:

Norgeshus
EH Bolig AS
Carport
firemannsbolig

PROSJEKTNR.:

19-0316

BYGGEFIRMA:
TEGNING NR.:
TEGNINGEN
VISER:
INGENIØROG ARKITEKTKONTORET
NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

ARK-2-1-01
Plan, snitt og fasader
REV.
TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS
STATUS: AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
MÅLESTOKK:
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Byggemelding

1:100

1:100

.

TILTAKSHAVER:

Norgeshus EH Bolig AS

Fasade Vest

BYGGEFIRMA:
INGENIØROG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00
TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

REV.

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

.

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

PlankartFasade
datert
Vest
23.04.2013
Utarbeidet av

Bestemmelser datert
12.03.2014

1:100

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV
NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.
TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

Saksnr
INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

xxxxx

REV.

.
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1:100

FORMAT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

Norgeshus EH Bolig AS

Nasjonal arealplanID: 0529120

DATO:

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TILTAKSHAVER:

142/292

MOH:

KONTROLLERT AV:

PROSJEKT:

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
Forbehold: Det tas
forbehold
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Prosjektering iht TEK 10.
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n
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n
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1:100
Byggemelding

Fasade Sør

Prøvenlia
142/292

Prøvenlia

STATUS:

Vestre Toten kommune

TE

Prøvenlia

BYGGEKOMMUNE:

Situasjonsplan

Fasade Nord

NO

MERKNADER:

Postnr.

TEGNINGEN VISER:

Reguleringsendring av:
1:100

TE

E1

POSTSTED:

TILTAKSHAVER:

Snitt A

PROSJEKT:

1:100
Fasade Nord08.05.2019
Dato
for basiskart:

POSTNR:

ADRESSE:

TEGNET AV:

POSTNR:

142/291
1:100

ALB

Norkart

BRA TOTALT:

GNR/BNR:

ING

E NE R G I ME R KE

VOLUM:

80,4 + 67,9 + 80,4 + 67,9 m²

BYGGEKOMMUNE:

Oppvarmet BRA:

GNR/BNR:

1:100

TEGNET AV:

Kilde for basiskart:

7,8

T5

763,4 m2

H01 Nord
Fasade

Kartopplysninger

ALB

BYA:
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Leveransebeskrivelse Prøvenlia
Generelt

Utomhus

Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer,
arbeider og tjenester som inngår i vår leveranse.
Byggebeskrivelsen er et kontraktsdokument som
undertegnes av kjøper og selger. Foretas endringer, avtales
disse på eget skjema som tilleggsavtale. Nevnte formular vil
sammen med tegninger og byggekontrakt gi en fullstendig
dokumentasjon på hva leveransen omfatter.

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. En foreløpig
plan for utomhusarealer vises i prospektet. Planene viser
hvordan fellesarealer og øvrige utearealer tenkes disponert,
men er ikke å anse som bindende for selger, hva utforming
detaljer og materialbruk angår.

Prøvenlia prosjekteres og bygges i henhold til forskrift av 19.
juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) med
tilhørende veiledning (VTEK17), med siste endringer av 11. juni
2018 nr. 854.

Vegger

GOBB Prosjekt AS bygger i henhold til gjeldende tekniske
forskrifter. Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av
tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420,
normale toleransekrav for tømrerarbeider, og anvisninger
fra SINTEFF Byggforsk. For leveranse av hus gjelder
”Bustadsoppføringslova”.
Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre
endringer av konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det
forutsettes at disse endringene ikke medfører pristillegg eller
forringer kvaliteten i noen grad.
For øvrig legges offentlige lover, forskrifter og standarder
grunn for krav til utførelse og materialbruk.
Eiendommen
Eiendommen har gnr 142, bnr 291/322/324 i Vestre Toten
Kommune.
Prosjektets organisasjon
Utbygger er GOBB Prosjekt AS. Salg og oppgjør av boligene
skjer gjennom Partners Eiendomsmegling AS og Bono
Oppgjør AS.
Bebyggelse
Prøvenlia blir organisert som borettslag og byggetrinn 1 blir
Prøvenlia 1 borettslag.
Borettslaget består av 3 eneboliger i rekke og 8 leiligheter
fordelt på 2 stk 4-mannsboliger.
Hvert rekkehus vil få egen carport med ekstra
biloppstillingsplass foran carport. Firemannsboligene vil få
hvert sitt carportanlegg med plass til fire biler.

Utvendige vegger leveres med malmfuru. Malmfuru er et
produkt som forandrer farge, og i løpet av 4-5 år vil treet få
en naturlig patina. Produktet krever svært lite vedlikehold.
Malmfuru inneholder ingen kjemiske stoffer eller tungmetaller
som kan skade helse eller miljø.
Yttertak er isolert og tekket med svart betongtakstein.

Innvendige vegger består av isolert bindingsverk kledd
med 11 mm ferdigmalte MDF plater fra Byggma. Veggene
leveres i fargen Skagen. Vegger på bad leveres med Fibo
våtromsplater White Silk 2094 S. Det er muligheter i tidlig fase
for kjøp av tilvalg.
Gulv
Baderomsgulv leveres med Kinetic Grey 20x20cm flis,
sokkelflis og 10x10cm i dusjsone. Øvrige gulv i boligene
har Berry Alloc «Champs Elysees» høytrykkslaminat. Glatt
gulvlist og gerikt leveres ferdig behandlet fra fabrikk med
synlig innfesting.
Himling
Normal netto etasjehøyde i boligene er ca. 2,4m, men
noen rom og/eller deler av rom får nedforet himling ned
til ca 2,2m over gulv pga. tekniske føringer som elektro,
rør og ventilasjon. Nedforinger grunnet tekniske føringer
som ikke vises på salgstegninger/kontraktstegninger kan
forekomme i den utstrekning dette er nødvendig. Disse vil bli
overflatebehandlet som en del av overflaten der nedforing/
inkassingen monteres. Det vil bli benyttet takplate Classique.
Vinduer/dører
Alle vinduer er alubeslåtte utvendig med Ral kode 7016
antrasitt grå med minimum 2 lags glass.
Vinduer og balkongdører leveres fargen Bomull (S0502-Y) på
innsiden og antrasitt grå på utsiden. Innvendige utforinger i
samme farge. Hoveddør og sportsdør leveres også i fargen
Bomull. Dør til sportsbod leveres uten glass. Innerdører i
formpresset massiv tre i fargen Bomull. Alle gerikter har
synlige spikerhoder.

Bad
Innredning og sanitærutstyr leveres iht. eget sanitærskjema.
Standardleveranse på bad er Vikingbad Eli 90 cm innredning
med heldekkende servant og to skuffer. Bredt speil med lys.
Rette dusjvegger forkrommet med herdet glass. Damixa
dusjbatteri og veggmontert Gustavsberg klosett.

Bredbånd
Det legges inn fiberkabel til hver enkelt svakstrømskap i hver
bolig. Leverandør av fiber vil være Fiber1 med pakkeløsning
fra Altibox.
Tegninger av tekniske anlegg

På vegg leveres Fibo våtromsplater White Silk 2094 S.

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på
tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering
av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og
nødvendig.

Trapp

Renovasjon

Som standard vil trapp leveres av typen Stryntrappa «Fauna»
med hvite vanger, hvite spiler og værbitt grå toning på
furutrinn.

På Prøvenlia vil det bli satt opp søppelskur til
firemannsboligene. Eneboligene vil ha vanlige separate
renovasjonsløsninger med dunker.

Oppvarming

Tilvalgsmulighet - endring

Oppvarming er basert på nødvendig antall elektriske
panelovner. Det er gulvvarme i oppholdsrom 1.etg og bad.
Ellers vedovn med stålpipe plassert i stue/kjøkken. Pipa
går gjennom bod på rekkehus. For firemannsbolig i 2.etg vil
det bli innkasset stålpipe på stue fra leiligheten under. Se
plantegning.

Disse boligene vil bli levert i en gjennomgående god
standard. Om det er ønskelig kan vi tilby alternativer for
tilvalg mot endring i pris.. Oppgraderinger kan kjøpes ut fra
en ferdig priset liste. Det vil være begrensninger for hvilke
tilvalg og endringer som kan tillatelse, avhengig av hvor
langt i byggeprosessen prosjektet har kommet. Utbygger
vil i god tid før innredningsarbeidende starter, utarbeide
en tilvalgsmeny hvor priser og frister vil fremkomme. Alle
kjøperne vil bli invitert til å delta på individuelle tilvalgsmøter
for nærmere informasjon om muligheter for tilvalg vil gis.

Ventilasjon
Boligene leveres med eget separat ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning. Luften blir tilført rommene gjennom
ventiler. Ventilasjonsanlegget leveres uten kjøling, og derfor
vil temperaturen på tiluften aldri være lavere enn luften
utendørs.
Elektro
Anlegget installeres iht. offentlige myndigheters forskriftskrav,
dvs. NEK 400. Det monteres komfyrvakt på kjøkken. Alle
kontaktpunkter er jordet. Måler for strømforbruk i egen
bolig er i eget tavleskap på teknisk bod. I tillegg kommer
strømforbruk for alle fellesanlegg som måles på egen
fellesmåler, og som fordeles og faktureres den enkelte
gjennom husleien. Det benyttes skjult anlegg, men åpent
anlegg må påregnes i spesielle tilfeller. Antall elektriske punkt
iht. forskrift. I forbindelse med tilvalg vil det være mulig å
tilleggsbestille ekstra punkter.

Garderobeskap

Plassering av svakstrømskap/sikringsskap på innvendig bod.

Garderobeskap leveres ikke, men kan kjøpes som tilvalg
gjennom vår kjøkkenprodusent. Det er avsatt plass til
garderobeskap. Se stiplet strek for mulig plassering på
leilighetsplan.

Det benyttes kun automatsikringer.

Retten til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi
av 15% av total kjøpesum for boligen, jf. Buofl §9. Det er ikke
anledning til å gjøre endringer som kan være søknadspliktige,
som f.eks. vinduer, balkongrekkverk eller fasade med mer.
Generelt om malearbeider
Materialer og utstyr til utvendig malerarbeider, inngår ikke i
standard leveranse. Impregnert trevirke er ikke behandlet.
Kunde er selv ansvarlig for etterbehandling etter beskrivelse
fra produsent/leverandør.

Kjøkken
Standard kjøkkeninnredning er med fronter i hvit glass
utførelse, type HTH Next Hvid, iht. egen tegning. Kjøkken
leveres med hvitevarer. Kjøkkenavtrekk leveres i form av
standard uttrekksvifte.
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Byggene fundamenteres med isolert plate på mark.
Bæresystemet er i hovedsak bindingsverk og bjelker i stål der
dette er nødvendig.

Fellesarealet disponeres av hele feltet.

Det vil være mulig å gjennomføre individuelle tilvalgsmøter
med kjøkkenleverandør, slik at kjøkkenet tilpasses til kunde.

Salgsoppgave Prøvenlia
Salg

Omkostninger:

Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

5 000,- (Andelskapital)

Prisliste
Det er utarbeidet prisliste som viser bruksareal i hver leilighet
(BRA)inkludert eventuell innvendig bod (følger vedlagt).
Eiendommen
Eiendommen har gnr 142, bnr 291/322/324 i Vestre Toten
Kommune. Eiendommen har matrikkelnummer iht. gjeldende
fradelingsplan. Hjemmelshaver til eiendommene er pr. i dag
GOBB Prosjekt AS. Det blir etablert et eget borettslag for
dette byggetrinnet.
Prøvenlia 1 borettslag. Borettslaget skal ha eget styre med
egne vedtekter. Borettslaget vil etterhvert som resten av
feltet bygges ut inngå i et felles borettslag som disponerer og
administrerer alle fellesområder på feltet.
Utbygger
GOBB Prosjekt AS.
Arealer utomhus
Alle utomhusarealer er fellesareal og disponeres av beboerne
på området. Kostnader til drift av fellesarealer dekkes inn av
felleskostnadene som betales til borettslaget.
Prosjektets eiendom og grunnareal
Selger tar forbehold om at tomten kan bli oppdelt i flere
parseller.
Området planlegges å bestå av 16 rekkehus og 12 leiligheter.
Leilighetene fordeles over 3 bygninger, samt tilhørende
carport i eget carportanlegg.
Det tas forbehold om at utbygger disponerer retten til å
omprosjektere. Dette kan bety at både antall og type boliger
kan fravike fra opprinnelig plan. Boder og parkeringsplasser
tildeles først kort tid før overtakelse.
Selger har rett til å beslutte plassering av teknisk infrastruktur,
f.eks. strømskap, søppelhåndtering, vann/avløp m.v. på alle
fellesarealer. Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke
inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt.
Betalingsbetingelser
Kjøpesum + omkostninger til overtagelse. Kjøper må
fremlegge finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Omkostninger
2 334 000,- (Innskudd NB: prisen er fast)
1 556 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 890 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

202,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk)
11 662,- (Omkostninger totalt)
3 901 662,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket er et priseksempel og forutsetter at det kun
tinglyses én låneobligasjon.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Alle kjøpere har pliktig medlemskap i GOBB. Dersom
kjøper ikke har slikt medlemskap fra tidligere, tilfaller en
innmeldingsavgift på kr. 800,- fra GOBB. Det tas forbehold om
endring i gebyrer.
Konsesjon
Kjøp av bolig er ikke konsesjonspliktig
Brukstillatelse / ferdigattest
Boligene bygges iht. teknisk byggeforskrift 2017, (Tek 17).
Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på
boligen senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten. Det er
selgers ansvar å framskaffe ferdigattest for boligen.
Vedtekter/husordensregler
Kjøper plikter å rette seg etter gjeldende vedtekter og
husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter kjøper
å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnader fra
overtagelsestidspunktet.

Borettslaget
Om å bo i borettslag
Borettslagsmodellen er en av flere måter å eie bolig på i
Norge. Et borettslag eies og drives som et selskap av de som
bor der - andelseierne. Andelseierne eier både bygninger og
tomt i fellesskap, og tallet på andeler er det samme som antall
boenheter.
GOBB er forretningsfører og tjenesteleverandør til
borettslagene. Over en halv million mennesker i Norge bor i
borettslag tilknyttet et boligbyggelag.
Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt
utvendig, det vil si felles-arealer, bygninger og tomt. I din egen
bolig kan du innrede og pusse opp slik du selv vil, så lenge
du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og /
eller ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg etc.
Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot
brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for
ytre vedlikehold så som fasade, tak, ytterdører, oppganger,

Forkjøpsrett
Medlemmer i Gjøvik og omegn boligbyggelag vil kunne
benytte seg av sin forkjøpsrett i forkant av salget.
Forkjøpsretten er avklart i forkant, og leilighetene selges
dermed etter prinsippet ”førstemann til mølla”. Andelseiere
i borettslaget og GOBB-medlemmer har fortrinnsrett ved
salg. Forkjøpsrett må meldes til GOBB på eget skjema innen
annonserte frist. Bud på eiendommen er ikke å regne som
melding av forkjøpsrett

Ligningsverdi
Formuesligningsverdi er ikke fastsatt. Formuesverdi på
boligene fastsettes i henhold til gjeldende regler.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå
(SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert
markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske
opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk
beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten
årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25%
av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er
folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle
andre boliger).

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Budsjett

Andelseierne er ansvarlig for å dekke borettslagets kostnader.
Dette gjøres ved betaling av månedlige felleskostnader.
Hvis borettslaget lider tap som følge av at en andelseier ikke
betaler sine felleskostnader, kan et eventuelt tap medføre
at de andre andelseierne må betale høyere felleskostnader.
Borettslaget har tegnet sikring, i henhold til borettslagsloven,
mot denne type tap. Leverandør av sikringsordning:
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS.

Det vil utarbeides budsjett fra forretningsfører for borettslaget
i forbindelse med innflytting. Dette budsjettet må endelig
vedtas av styret i borettslaget.

Varighet av avtalen / oppsigelsesvilkår:

Husordensregler vil bli etablert av sameiet/borettslaget v/
styret.

Borettslag som har tegnet sikring kan si opp avtalen innen
1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter
borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse
av sikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
Sikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med
sikringstaker dersom sikrede ikke oppfyller de krav som
er lagt til grunn ved førstegangs sikring. For øvrig gjelder
finansforetakslovens regler.

Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter medfølger i prospektet. Disse skal
vedtas/godkjennes av sameiet/borettslaget i konstituerende
sameiermøte.

Husdyrhold
Utbygger har ikke lagt noen føringer for restriksjoner iht.
dyrehold.
Adgang til utleie
Se borettslagets vedtekter.

Borettslaget har IN-ordning. Det innebærer at hver enkelt
andelseier kan velge å nedbetale hele eller deler av sin andel
av fellesgjelden.

Offentlige forhold

Estimerte felleskostnader

Området er ferdig regulert iht. reguleringsplan vedtatt
30.04.2014 og endret 25.10.2019.

Se prislisten for oversikt over felleskostnader.
Felleskostnadene er estimert til å dekke bl.a. kommunale
avgifter inkl. eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen,
løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører, revisjon,
styrehonorarer inkl. arbeidsgiveravgift, vaktmester/renhold,
kabel-TV og internett tilkobling, felles strøm m.m. samt renter
og avdrag på fellesgjeld.
Løpende kostnader foruten felleskostnader vil være bla.
innboforsikring og strøm.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er
bygget. Vestre Toten fastsetter endelige kommunale avgifter
(inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Området er regulert til bolig- og blokkbebyggelse. Hensikten
med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert
småhusbegyggelse av typen tett-lav, og blokkbebyggelse.
Den enkelte kjøper oppfordres til å sette seg inn i
gjeldende reguleringsplan for området. Kopi av gjeldende
reguleringsplan kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside
bjornsveen.no, eller den kan fås på forespørsel hos megler.
Offentlige planer
Ingen kjente offentlige planer, utover opparbeidelsen av dette
området. Det informeres om at det er planlagt ytterligere en
firemannsbolig og 13 rekkehus.
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Priseksempel:

5 600,- (Omkostninger)

sentralfyr og utskifting av hele vinduer med ramme. Hvis for
eksempel ett vindu knuses ved uhell, må du imidlertid erstatte
den selv. Det samme gjelder tap eller innbrudd og andre
skader som bare berører din boenhet. Derfor trenger du din
egen innboforsikring.

Vei/Vann/Avløp
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arealoppgaver
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA
(bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger,
inklusiv bod og sjakter.
P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle
primære rom innvendig, ink. Innvendige vegger. For samtlige
boliger omfattes P-rom av følgende rom: Entré, kjøkken, stue,
bad/wc og soverom.
Tilvalg/endringer
Det er muligheter for å velge tilvalg/endringer på innvendige
materialer. Det gjøres oppmerksom på at tilvalg/endringer
vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli underrettet om
dette. Tilvalg kan medføre økt prisendring og/eller endret
overtagelse. Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset
til en verdi av 15% av total kjøpesum for boligen, jfr.
Bustadoppføringsloven §9.

Garantier/Forbehold mm

Framdrift
Selger planlegger å ferdigstille de første boligene Q4 2021,
men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og
det utløser ikke krav på dagmulkt. Kjøper vil bli varslet om
overtagelsesmåned ca 3 måneder før overtagelsestidspunkt.
Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av Boligen
meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato. Ca. 14 dager
før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring
hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få
overlevert FDV dokumentasjon.
Forbud mot salg av kontraktsposisjon

•

Det tas forbehold om at nødvendige godkjennelser
foreligger i fra kommune eller andre offentlige etater,
herunder også igangsettelsestillatelse.
Om realisering av gjeldende boligtype/bolig, dersom
det må endres som følge av eventuelle klager (f.eks. ved
byggesak)

Tegninger i prospekt er ment å skulle illustrere løsninger
mv. og det tas forehold om avvik. Utomhus- anlegg kan bli
ferdigstilt etter overlevering av boligene.
Det gjøres oppmerksom på at det etter overtagelse vil være
byggevirksomhet på andre deler av området.

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til

Øvrige forbehold

Følgende forutsetninger må være til stede før det er mulig å
nedbetale hele/deler av sin fellesgjeld:

• Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i annonser,
prospekt og vedlegg.
• Byggherren forbeholder seg retten til å til enhver tid utøve
markedsføring/ markedsføringskampanjer av prosjektet,
til prosjektets beste, selv etter at kjøpere har signert
kontrakter.

Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt
ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler
som fremgår av Bustadoppføringslova §18, jf. også §§10 og 11.

Prisene er faste og blir ikke justert for prisstigning etter
kontraktsinngåelse. Selger forbeholder seg retten til uten
varsel å endre prisen på usolgte enheter.
Ingen av illustrasjonene eller tegninger som er vedlagt eller
inntatt i salgsoppgaven er ikke i målestokk. Målsatte tegninger
og tegninger av kjøkken- og baderoms innredninger fås ved
henvendelse til selger. Det forutsettes at kjøper har satt seg
inn i disse dokumentene før bud inngis.
Det presiseres at ingen av salgsoppgavens illustrasjoner er
nøyaktig tilpasset leveransen. Kjøper oppfordres derfor til
nøye å gjennomgå prosjektbeskrivelsen for detaljer. Dersom
det ikke er samsvar mellom avtalens dokumenter presiseres
det at dokumenter av nyere dato kommer foran eldre, og at
spesifikke beskrivelser foran generelle.
Betalingsbetingelser
Kjøpesum + omkostninger til overtagelse. Selgers standard
kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke
forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere
og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For
slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser.
Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge
Finansieringsbevis.
Endringsarbeider
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 %
av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra
entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser.
Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er
kommet i byggeprosessen

• Alle bilder i annonser, prospekt, vedlegg, hjemmeside
for prosjektet er illustrasjoner. Det må påregnes at det
kan forekomme avvik mellom illustrasjoner og den reelle
utformingen.
• Prospekt, vedlegg, prisliste, hjemmeside for prosjektet
og alle andre dokumenter for beskrivelse av prosjektet
er utarbeidet for å orientere om prosjektet/bygningenes
viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysninger
er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den
generelle standard i nevneverdig grad. Mindre endringer
som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse
med nærmere detaljering, samt utførelse av prosjektet
må påregnes. Utbygger må rette seg etter offentlige
myndighetskrav i forbindelse med byggesaken, og
det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige
godkjennelser. Dette omfatter også evt. pålegg og
endringer i forbindelse med offentlig godkjenning av
rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Dersom det
er avvik mellom tegninger/ beskrivelser i prospekt/
internettside og leveransebeskrivelsen, er det den
endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.
Alle bygningsdeler oppfyller gjeldende funksjonskrav i
byggeforskriftene av TEK17.

Felleslånet innehar muligheten til individuell nedbetaling av
fellesgjeld (IN-ordning). Det betyr at hver enkelt kjøper kan
velge om han/hun vil nedbetale hele eller deler av sin andel av
fellesgjelden.

• IN-avtale mot tilbyder av fellesgjelden må være etablert.
• Alle andeler i byggetrinnet må være tatt over av kjøpere/
utbygger og fellesgjelda diskontert av banken.
• Ovennevnte punkt krever at tomta er overskjøtet til
borettslaget.
• De andelseiere som ønsker å nedbetale hele/deler av
fellesgjelden må inngå IN-avtale med GOBB.
Når disse punktene er på plass vil det være mulig med
ekstraordinær innbetaling ved neste kvartalsskifte. Se prisliste
for månedlige utgifter og kostnader pr. leilighet.
Heftelser
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler
som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og
kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser
om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse
erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan
ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere
spesifikasjon av disse.
Kjøpekontrakter
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. bindende
kjøpsbekreftelse/budskjema og kjøpekontraktsformular som
følger vedlagt.
Budregler
Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/
budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i
Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger
ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse). Selger står
fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme
om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere
salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Bustadoppføringslova

Tilbehør

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper
anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i
hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av
3. juli 1992 nr. 93.

Leilighetene leveres uten garderobeskap. Hvitevarer
medfølger ikke.

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille
garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av
kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert
at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har
forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av
innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse
i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Energimerking
Det antas energimerke oransje C. Endelig energiattest vil
foreligge før overtakelse. Se fullstendig energiattest fra selger
som vedlegg til salgsoppgave. Megler har intet ansvar for
informasjon som følger av energiattesten.
Energiforbruk
Energiforbruk kan variere fra husstand til husstand samt
boligtype.
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Forsikring

Kjøpesum er fordelt med 60% innskudd og 40% fellesgjeld.

• Møbler på alle tegninger/illustrasjoner inngår ikke som
leveranse.

Generelt

•

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av
kjøperne. Eiendomsmeglere er underlagt hvitvaskingsloven
datert 15.10.18. Dette innebærer blant annet at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om
eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Forsinkelse/dagmulkt

Boligene selges i henhold til Borettslagsloven og Lov om
Bustadoppføring. Bustadoppføringslova stiller blant annet
krav til at utbygger skal stille bankgarantier for oppfyllelse
av kontraktens forpliktelser og for innbetalt forskuddsbeløp
fra kjøper. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i
samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde
tilbake alt vederlag.

Forbehold om realisering av prosjektet

Finansiering

• Entreprenøren ha rett til å foreta mindre endringer i
konstruksjon og tekniske løsninger, såfremt det er behov for
dette under byggeprosessen.

Diverse

Etter ferdigstillelse selges usolgte enheter etter
avhendingsloven og garantier vil ikke bli stilt.

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Transport eller videresalg av leilighet /kontraktsposisjon vil
ikke aksepteres av utbygger/selger.

Garantier

Garanti iht Bustadoppføringslovas § 12 for oppfyllelse av
kontrakten skal tilsvare 3 % av summen av kjøpesummen
(innskudd og andel fellesgjeld). Fra overtakelsestidspunktet
skal garantien økes til 5% og gjelde i fem år etter overtakelsen
av boligen.
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overtagelse, deretter tegnes bygningsforsikring gjennom
borettslaget. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Avtalt meglervederlag

Ansvarlig megler

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris kr. 35.000,-.
Tilrettelegging pr. byggetrinn kr 20.000,-. I tillegg er det avtalt
vederlag for oppgjør kr. 5.000,- For visninger er det avtalt kr.
2.000,- pr. visning. Evt. Overtakelse kr 1.200,- pr stk. Alle tall
opplyst er eks mva.

EIENDOMSMEGLER MNEF

For internettannonsering pr. enhet kr 470,-, innhenting av
opplysninger fra kommunen kr. 1.200,-, nabolagsprofil 200,inkl. mva.

99 22 56 56
gunnar@partnerseiendomsmegling.no
Partners Eiendomsmegling
EIENDOMSMEGLER MNEF
Kristian Løkken
48 09 38 29
kristian@partnerseiendomsmegling.no

•

Kjøpekontrakt

•

Prisliste datert

•

Utvidet leveransebeskrivelse

Foretaksregistrert Org.nr: 912021327

•

Leveransebeskrivelse elektriker og rørlegger

Postboks 1227, 2806 Gjøvik

•

Byggemeldingstegninger

•

Prospekt

•

Reguleringsplan med bestemmelser

•

Budsjett

•

Utkast til vedtekter

•

Grunnboksutskrift

•

Bustadoppføringslova

Partners Eiendomsmegling

Tlf: 61 18 13 00
www.partnereiendomsmegling.no
Prod. dato: 15. januar 2021
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Følgende dokumenter er en del av kjøpekontrakten

Gunnar Putten

Illustrasjon, avvik kan forekomme.

HVA ER “LEIE FØR EIE”
• Leier i inntil 5 år med opsjon på kjøp av boligen.
• Prisøkningen(inntil 15 %) vil fungere som egenkapital.
• Modellen skal være forutsigbar og fordelaktig for leietaker/kjøper.

FORMÅL
• Gi GOBBs medlemmer mulighet til å eie bolig
som et alternativ til å leie.
• Hjelpe folk som mangler egenkapital inn på
boligmarkedet.

Se mer på www.leieføreie.com
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• Konkurransedyktige leiepriser.
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