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Gjør drømmeboligen din virkelig
Drømmen om å eie din egen bolig har aldri vært nærmere.
På Kvislatunet, idyllisk beliggende rett ved elva, med gode
solforhold, kommer tilsammen 50 familievennlige rekkehus
med god kvalitet til en god pris. Rekkehusene har ulike størrelser med smarte planløsninger tilpasset moderne familier i
farta. Gode solforhold!
Ta kontakt med megler for mer informasjon
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Spar miljøet, spar strøm, spar penger
Mer enn noen gang blir vi minnet på hvor viktig det er å ha et moderne elektrisk anlegg i boligen din.
Dette sparer du penger på som du heller kan benytte til noe annet På Kvislatunet har vi satset på
smarte og moderne løsninger med sparebrytere via egen fjernkontroll eller App som kommuniserer
med f.eks termostater og dimmere for enkel lys- og varmestyring. Løsningen benytter data for å finne
mønstre for å koble ut strømkilder som for eksempel varmtvannsbereder, varmekabler og elbil for å
unngå topper i strømforbruket ditt. Enkelt å bruke, samtidig som det gir deg en god oversikt over
forbruket ditt. Ta kontakt så forteller vi deg mer om de elektriske løsningene på Kvislatunet.

— Alltid klokt å spare miljøet – og penger

Se også egen Leveransebeskrivelsen på side 36, punkt 6.1 i dette prospektet.
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VASSBYGDVEGEN 38A

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

Nabolaget Kvislabakken/Kvithammer - vurdert av 17 lokalkjente

185 elever, 10 klasser

Halsen skole (1-7 kl.)
408 elever, 21 klasser

Stokkan ungdomsskole (8-10 kl.)
334 elever, 13 klasser

Fagerhaug International School (1-9 kl.)
90 elever

Halsen ungdomsskole (8-10 kl.)
405 elever, 15 klasser

Ole Vig videregående skole
82 klasser

Aglo videregående skole
8 klasser

17% 16-18 år

Godt velholdt 76/100

2 km

FAMILIESAMMENSETNING

SPORT

16.5 %
16.5 %
17.3 %

7 min

Kvislabakken skole

5 min

Aktivitetshall

SKOLER
Kvislabakken skole (1-7 kl.)

20% 13-15 år

VEDLIKEHOLD HAGER

ALDERSFORDELING

14.7 %
14.7 %
15.2 %

Trondheim Værnes

5 min

40% 6-12 år

Lite støynivå 77/100

22 min
1.8 km

Barn

5 min
0.4 km

7 min
2.9 km

23% i barnehagealder

STØYNIVÅET

Høflige 58/100

41.1 %
41.1 %
38.9 %

Linje 26, 71

Nærhet til skog og mark 80/100

NABOSKAPET

19 %
19 %
21.5 %

Stjørdal stasjon

TURMULIGHETENE

Veldig bra 84/100

8.7 %
8.7 %
7.2 %

Linje 90

6 min

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)

KVALITET PÅ SKOLENE

OFFENTLIG TRANSPORT

23 min

Boots apotek Torgkvartalet

2. Sykkel

Veldig trygt 89/100

Familier med barn
Godt voksne
Etablerere

Ole Vig vgs. Sutterøy

Sjøsiden

1. Egen bil

OPPLEVD TRYGGHET

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

VARER/TJENESTER

(0-12 år)

Ungdom Unge voksne
(13-18 år)

(19-34 år)

Voksne

Eldre

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Kvislabakken/Kvithammer

1 633

663

Kvithammer

1 633

663

Norge

5 328 198

2 398 736

Par m. barn

0.4 km

Tangmoen stadion

6 min

Fotball

Par u. barn

0.5 km

Impulse Treningssenter Stjørdal
3-T Stjørdal

24 min
6 min

Enslig m. barn

Enslig u. barn

4 min
2.3 km

6 min
3.6 km

7 min
3.7 km

8 min
3.1 km

12 min

Kvislabakken barnehage (0-5 år)
70 barn, 4 avdelinger

Flerfamilier

BOLIGMASSE

BARNEHAGER
5 min
0.4 km

67% enebolig
15% rekkehus

Medbroen gårdsbarnehage
1 avdeling

Midtheim barnehage (0-6 år)
57 barn, 4 avdelinger

13 min

9% blokk

1.1 km

9% annet

0%

40%
Kvislabakken/Kvithammer
Kvithammer
Norge

5 min
2.1 km

10.3 km

SIVILSTAND
Norge

DAGLIGVARE
Kiwi Holmen
PostNord

Coop Prix Stjørdal
PostNord

9 min
0.7 km

6 min

Gift

36%

34%

Ikke gift

52%

53%

Separert

8%

9%

Enke/Enkemann

3%

4%

2.5 km

Idyllisk beliggenhet ved Gråelva som dovent bukter seg rundt i området.

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Avd. Stjørdal kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Avd. Stjørdal kan ikke holdes ansvarlig for
feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Kvislabakken skole ligger i gangavstand fra boligene.
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Gode tur- og fritidsmuligheter rundt småbåthavna, Vikanlandet eller Storvika
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FIL: 1500402 Kvislabakken

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

Ett-trinnssøknad

D-02

Kvislabakken

Utomhusplan

Utskrift: 09.09.2022
1:500 (A3)
29

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

1 5 0 0 4

D-01

1 5 0 0 4

Ett-trinnssøknad

P-ROM
39,0 m2

P-ROM
36,9 m2

P-ROM
39,0 m2

BRA
39,0 m2

BRA
39,0 m2

BRA
39,0 m2

BRA
39,0 m2
Tak over carport og bod

Tak over carport og bod

P-ROM
36,9 m2

N

N

Bod

Bod

5,0 m2

5,0 m2

Vaskerom/WC
3,0 m2

Entre
Soverom

4,9 m2

6,3 m

2

Soverom
5,0 m

2

Gang
4,7 m2

KVISLATUNET:

KVISLATUNET:

- 5 av rekkehusene på 78 m2 BRA har stuen i 1. etasje
(Bod på 5 m2 kommer i tillegg til oppgitt areal)
- Romslig terrasse som uteareal
- Carport og bod
- Åpen stue- og kjøkkenløsning
- Vaskerom med WC i 1. etasje, like ved entré
- Godt utnyttet planløsning med god plass til
en større sittegruppe, samt spisebord
- 2 boder
- 3 soverom
- Pent og romslig bad

- 5 av rekkehusene på 78 m2 BRA har stuen i 1. etasje
(Bod på 5 m2 kommer i tillegg til oppgitt areal)
- Åpen stue- og kjøkkenløsning
- Godt utnyttet planløsning med god plass til en større
sittegruppe, samt spisebord
- Romslig terrasse som uteareal
- Carport og bod
- Vaskerom med WC i 1. etasje, like ved entré
- 2 boder
- 3 soverom
- Pent og romslig bad

Bad

Bod

3,0 m2

Soverom

4,9 m2

5,0 m2

Soverom
6,3 m2

Gang
4,7 m2

Bad

Bod

4,7 m2

2,1 m2

Vaskerom/WC
Entre

4,7 m2

2,1 m2

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

25,5 m2

25,5 m2

Soverom

Soverom

12,3 m2

12,3 m2

NB! Tegningene er ikke i målestokk

NB! Tegningene er ikke i målestokk
Terrasse

Terrasse
13,9 m2

13,9 m2

0

1. Etasje

1

2

3

4

5

0

2. Etasje

1. Etasje
FIL: 1500402 Kvislabakken

Utskrift: 05.07.2022

Kvislabakken

78kvm - Stue nede - Trapp høyre side
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FIL: 1500402 Kvislabakken

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

Ett-trinnssøknad

A7102

Utskrift: 05.07.2022

Kvislabakken

78kvm - Stue nede - Trapp venstre side
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Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

1 5 0 0 4

A7101

1 5 0 0 4

Ett-trinnssøknad

1

2. Etasje

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

P-ROM
47,0 m2

P-ROM
49,0 m2

BRA
49,0 m2

Tak over carport og bod

BRA
49,0 m2

N

Bod
5,0 m2

KVISLATUNET:
- 1 av rekkehusene er på 98 m2 BRA
(Bod på 5 m2 kommer i tillegg til oppgitt areal)
- Åpen stue- og kjøkkenløsning
- Romslig terrasse som uteareal
- Carport og bod
- Vaskerom med WC i 1. etasje, like ved entré
- Godt utnyttet planløsning med god plass til
en større sittegruppe, samt spisebord
- 2 boder
- 4 soverom av gode størrelser
- Pent og romslig bad

Entre

Vaskerom/WC

6,9 m2

3,0 m2

Soverom
7,1 m2

Soverom
7,5 m2

Bad
4,3 m2

Gang

Bod

Salgstrinn 1

5,1 m2

2,0 m2

Stue/kjøkken
33,5 m2

Soverom
11,1 m2

Soverom
7,4 m2

NB! Tegningene er ikke i målestokk
Terrasse
17,2 m2

0

1. Etasje

1

2

3

4

5

2. Etasje
FIL: 1500402 Kvislabakken

A7103

Utskrift: 05.07.2022

Kvislabakken

98kvm - Stue nede - Trapp høyre side

32

1:75 (A3)

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

1 5 0 0 4

Ett-trinnssøknad
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Beskrivelse/Deklarasjon

3.1. Yttervegger
Yttervegger leveres som isolerte vegger med utvendig kledning i tre. Kledningen
leveres beiset.

1. Generelt
50 rekkehus på Kvislabakken i varierende størrelser fra 78 m2 BRA til 126 m2 BRA.
Boligene vil være over 2 plan med praktisk planløsning og funksjonelle løsninger.
Som tilvalg leveres en 3. etasje for de som ønsker en ekstra stue og/eller flere
soverom. Velger man en 3. etasje får man også tilgang til en flott takterrasse.

3.2. Vinduer og ytterdører
Vinduer leveres med kledning i tre ferdig behandlet fra fabrikk - sort inn og utvendig.
Vinduer leveres i tråd med gjeldende krav. Dører og skyvedører til terrasser/terreng
leveres i samme kvalitet og utførelse som vinduer. Se leilighetstegninger om det
leveres skyvedører eller ikke, da dette varierer ut ifra rekkehustype.
På stue og kjøkken leveres det listefritt rundt vinduer.

Boligprosjektet deles opp i flere salgstrinn.
I det følgende benyttes samme rombetegnelse som på plantegningene for de
ulike rekkehustypene. Plantegningene er førende for hvilke rom som er med i det
enkelte rekkehus, og hvilke kvaliteter som leveres i hvert enkelt rekkehus.

Ytterdør 1. etasje leveres glatt sort. Dører til utvendige boder i glatt sort.
2. Utearealer
Tomten vil bli ferdig opparbeidet med asfaltert innkjøring og parkeringsareal. Det
leveres tilsådd plen.

3.3. Vegger
Innvendige vegger leveres med isolert bindingsverk og skjøtesparklet (ikke
helsparklet) og malte gipsvegger.

Bearbeiding av utenomhusarealene til boligene med eventuelt kantstein, støttemurer,
hekk, trær, leker etc. inngår ikke i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler
av utenomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for
salg og avtale om overtagelse.

Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring av tekniske anlegg er ikke
påført. Detaljprosjekterte sjakter blir påsatt endelige arbeidstegninger.

Fellesarealer opparbeides etter nærmere prosjektering.
3. Kort ytelsesbeskrivelse av bygningen
Det vises til vedlagte tegninger for boligen. Boligene blir oppført iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift, rev 2017.
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3.5. Gulv, etasjeskiller
Gulv på grunn utføres i betong med radonduk.
Etasjeskiller leveres som trebjelkelag og underliggende himling av gips. Ev. underliggende bjelker og tekniske føringslinjer vil bli innkasset/lagt i nedforet himling.
Innkassing/nedforing av føringsveier må påregnes.

-

3.6. Tak
Takkonstruksjoner utføres som flatt tak med takpapp. Vann føres i innvendige og/
eller utvendige renner og nedløp etter nærmere prosjektering. Taknedløp føres til
offentlig eller privat overvannsledning, eller til terreng.

Alle gulv levers med laminat med 1-stavs utførelse, foruten gulv på «bad» og «entre»
leveres med fliser. Gulv på «vask/bad» og «vaskerom/wc» leveres med belegg.
Listverk leveres hvitmalt fra fabrikk, spor etter synlig spikring vil synes.
Se plantegninger for hvilke rom som inngår i de ulike rekkehusene.

3.7. Innredning
Kjøkkeninnredning leveres etter tegning, med integrerte hvitevarer. Kjøkkenet
leveres med induksjonstopp 80 cm. Det vil bli utarbeidet egen kjøkkentegning for
de ulike rekkehustypene.

3.11. Utvendig bod

Vegger på «bad» leveres med baderomsplater.
Vegger på «vask/bad» leveres med baderomsplater.
Vegger på «vaskerom/wc» leveres med baderomsplater.

Himlingen i boligen leveres som skjøtesparklet (ikke helsparklet) og malt gips.

Utvendig bod leveres uisolert. Vegg/himling leveres i bindingsverk av tre uten
platekledning, unntatt vegger og himling med brannkrav som leveres som
ubehandlet gips. Gulv leveres som ubehandlet betong.

Baderomsinnredning «bad» leveres i hvit utførelse. Det vil bli utarbeidet egne
baderomstegninger.

3.12. Terrasse:
Terrasse på bakken får tremmegulv i impregnert trevirke og skilleveg av tre med
samme overflate som yttervegg. Veranda i 2 etasje får rekkverk i metall/glass i
front, skilleveg i tre mellom boligene og på gavlvegger, tremmegulv i impregnert
trevirke. Det samme får takterrasse for de som velger 3. etasje som tilvalg.

«Vask/bad» og «vaskerom/wc» leveres uten innredning og dusjvegger. Det leveres
enkelt speil over vasken
Garderobeskap/møbler
Det leveres ikke garderober/møbler.

4. Sanitærinstallasjoner
Det presiseres at forslag til garderober / skap og møbler osv. som fremgår av
plantegninger og visualiseringer kun er ment som illustrasjoner og inkluderes ikke i
standard leveranse.

4.1. Generelt
Vannledninger legges skjult i konstruksjonen som ”rør i rør rørsystem”.
4.2. Boenhet
Generell leveranse:
•
Stoppekran og innfelt koblingsskap for rør i rør system.
•
Sluk på gulv i våtrom.
•
Varmtvann fra elektrisk bereder
•
Vegghengt klosett på «bad», «vask/bad» og på «vaskerom/wc»
•
Vasker med ettgreps batteri
•
Dusjnisje leveres i klart herdet glass og metall profiler
•
Termostat dusjbatteri med stålfarget garnityr
•
Kran og avløp for vaskemaskin i rom som vist på plantegning.
•
Ettgreps kjøkkenbatteri
•
Opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk
•
Det monteres 1 stk. frostsikker utekran i Carport

3.8. «Bad»
Det leveres baderomsinnredning på «bad» med ettgreps blandebatteri. Dusjnisjer leveres i klart herdet glass og metall profiler på «bad», se egen tegning fra
leverandør.

3.4. Innerdører
Dører innvendig i boligen leveres med hvit glatt overflate, med dempelist.
Dørvridere, låseskilt og skyvedørsbeslag (kopp) leveres i stål. Ev. skyvedører leveres
også i hvit glatt utførelse.

3.9. Innvendig trapp
Innvendige trapp leveres fra Tydal Trappefabrikk, eller tilsvarende kvalitet fra
annen leverandør. Åpne trinn hvor det ikke er bod under trapp.

Karm/vindussmyg, listverk og dørlist leveres i hvitmalt utførelse. Listverk leveres
ferdig malt fra fabrikk. Det vil bli synlige spor etter spikring.

3.10. Overflater
Veggflater i alle rom leveres skjøtesparklet (ikke helsparklet) og malt gips med
listefri overgang tak vegg foruten:
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5. Ventilasjon
Huset leveres med ventilasjon. Ventilasjonsaggregat plasseres etter nærmere
prosjektering. I ulike rekkehustyper vil følgende rom være mest aktuell for plassering av aggregat: «bod/tekninsk» eller «vaskerom/wc», men plassering i kjøkkeninnredningen eller andre plasser kan være aktuelt.

På Stue/kjøkken/ «bad» leveres det totalt 8 stk. downlights koblet over dimmer.
På «bad» i leveres lys i forbindelse med baderomsinnredningen/speil og 2 stk.
downlights koblet over dimmer.
I entre leveres 1 stk. takpunk koblet over dimmer.

Innkassing av føringsveier til ventilasjon må påregnes.

10. Forbehold
Det tas forbehold følgende:
• Mindre endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering
av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
• Mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
• Planskisser kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra
disse.

På «vask/bad» og på «vaskerom/wc» leveres taklampe. Det samme i «bod/tekninsk».
6. Elektroinstallasjoner

Det vil være mulig å supplere med flere el. Punkter gjennom kundeendringer, de
som er medtatt i leveransen kan ikke fjernes eller flyttes.

6.1 Generelt
Anlegget leveres som vanlig skjultanlegg med innfelt materiell der det bygningsteknisk er mulig. På skillevegg mellom rekkehusene må det påregnes åpent
el-anlegg grunnet lydkrav.

6.3. Varmeutstyr
•
Elektriske varmekabler på «bad», «vask/bad» og på «vaskerom/wc»
samt entre som styres med gulvvarmekontroll.
•
Boligen leveres forberedt for installasjon av innvendig pipeløp og ildsted.
Utvendig pipe montert fra over himling i 2.etg inngår i leveransen.

Boligen leveres med CTM LYNG mTouch Energy Controller som kobles til
AMS-måleren i sikringsskapet, og henter ut sanntidsdata om strømforbruketfor å
koble ut strømkilder for å unngå topper i strømforbruket.
Dimmere leveres som mTouch Dim som viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres
med touchknapper.
Det leveres en stykk mTouch Sparebryter som er et trådløst styrepanel for enkelt
og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
Varmekabler i gulv styres med mTouch One som viser nøyaktig temperatur/effekt

7. Andre installasjoner
•
Det leveres røykvarsler og slukningsutstyr i tråd med myndighetenes krav.
•
Det medfølger 3 nøkler til ytterdør.
8. Tilvalg
Kjøper vil få mulighet til å gjøre tilvalg innenfor følgende kategorier:

Det monteres utvendig belysning ved inngangsparti tilkoblet fotocelle. Det leveres
1 stk. utelys og dobbeltstikk på terrasse og veranda i 2 etasje og 3 etasje hvor
det gjøres som tilvalg. Se plantegninger for hvilke uteplasser som leveres for det
enkelte rekkehus.

•
•
•
•
•
•
•

Til husene fremføres trekkrør for levering av TV tjenester og internett aksess.
6.2. Fordelingsanlegg
Hovedfordeling med målere plasseres i fordelingskap. Det leveres 1 stk.
fordelingstavle med jordfeilbryter og automatsikringer innfelt i vegg.

Gulv
Fliser
Farge på innervegger
Kjøkkeninnredning
Baderomsinnredning og baderomsplater
Elektroinstallasjoner, downlights mm
Pipeløp og ildsted.

Der det er avvik mellom planskisser/illustrasjoner og leveransebeskrivelse er
det leveransebeskrivelse som gjelder. Illustrasjonene i prospektet inneholder
tilvalgsløsninger og viser ikke standard leveranse. Tomten er ikke opparbeidet så
husets plassering og tomtens utforming vil avvike fra illustrasjonen.
Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveringsbeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og endelig offentlig
godkjenning. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre leilighetenes verdi.
Utstyr/møbler/garderober m.m. som er vist på tegninger for å illustrere
møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen, er
ikke inkludert i leveransen.
Alt treverk er hygroskopisk, dvs. at det har en naturlig evne til å gi fra seg eller oppta
fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse
med naturlig uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme
bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre
ved ulike årstider. Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlig
egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på
sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises
konstruksjonsmessige feil, eller feil i byggetiden.
12. Betalingsplan
Hele kjøpesummen innbetales ved overtakelse.

9. Oppstart/ferdigstillelse
Det er forventet byggestart så snart Igangsettingstillatelse er gitt og eiendommen
er solgt. Det er stipulert en byggetid på ca. 12 måneder fra byggestart.

Alle stikkontakter bortsett fra for komfyr, kjøleskap, takpunkter, bad og oppvaskmaskin leveres doble. Stikkontakter på stue/kjøkken, entre og over kjøkkenbenk
leveres som lavtbyggende der det er mulig.
Det vil bli montert taklampe i himling på alle soverom og gang i 2 etasje. Det blir
forberedt for takpunkt i trapp.
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Meglerforetak:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054, Torgarden
7434 TRONDHEIM

ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av retten til tilbakehold ved overtakelse.

Oppdragsnr.: 50210340

Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta kontakt med
oppdragsansvarlig. Se også egen hjemmeside kvislatunet.no

Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til velforeningens driftskonto.
Tilknytning og abonnement TV/internett bekostes av kjøper.

Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp av
oppgjøret bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest.
Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse av ferdigattest.

KJØPSBETINGELSER

for leiligheter/boliger under oppføring i prosjektet KVISLATUNET av 15.02.2022

En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr må dekkes av kjøper.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og
dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers
ansvar og risiko.
Kommunale avgifter og formuesverdi:
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommune
etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi
minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder
for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes
til kommunen.

Pris
Se prisliste.
sone i henhold til støy.
Kopi av reguleringsplan vil også være vedlegg til kontrakt.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Beskrivelse av Prosjektet:
KVISLABAKKEN er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn med
ca 50 rekkehus totalt på henholdsvis ca. 80 og 100 kvm. Det vil være mulighet
for en 3.etasje på noen. Ta kontakt for å finne ut hvilke rekkehus det er. Feltet
ligger på felt 1-268 kvislabakken B 3- Nesset i områdets reguleringsplan.
De øvrige trinnene med rekkehus vil også bli organisert med egne gnr/ bnr..
Lek/grøntarealer er planlagt skilt ut som egen matrikkel og deretter organisert
som velforening for alle beboerne. Selger forbeholder seg retten til å endre
organiseringen mht antall enheter/byggetrinn, avhengig av fremdrift og salgstakt.

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp er offentlig via private
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.

Adresse og matrikkelnummer:
Adresse pr. i dag, Kvislatunet 2, 4, 6 8, 10 og 12, 7512 STJØRDAL.
Eiendommen har pr. i dag gnr./bnr./fnr./snr. 84/130/0/0 og 84/11/0/0 i Stjørdal
kommune.
Eiendommen vil bli fradelt og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer og
endelig adresse.
Tomt:
Ca fra - til kvm eiertomt. Eksakt tomteareal vil foreligge etter endelig oppmåling
utført av kommunen.

Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan det likevel utstede
midlertidig brukstillatelse når kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper
kan overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist
som settes av kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet for at
gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført
innen fristen, skal kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan
følges opp med tvangsmulkt eller forelegg.

Regulering:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan med bestemmelser 1-268 kvislabakkenB3 Nesset datert 10.10.2020. Eiendommen ligger også innenfor gul og rød

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper
og megler før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av
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Finansiering
Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende finansieringsbevis
for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht.
Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Finansieringsbevisets gyldighet må
vare frem til overtakelse. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til
finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført
av EiendomsMegler1.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på
usolgte enheter.
Garasje/parkering:
Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass utenfor hvert rekkehus. Gjesteparkering
på velforeningen sin eiendom i tråd med reguleringsplan for området.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke
overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper
allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt
og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og
dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Velforening:
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening som ev. blir etablert i boligfeltet.
Medlemskapet kan bli tinglyst som heftelse på eiendommen.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere
foreningens rettigheter og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle
private fellesanlegg, herunder fellesområder, ev. lekeplasser, felles adkomster,
og ev. felles tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal
vil bli fordelt på medlemmene, som bestående av alle bruksenheter innenfor
reguleringsplanen.

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen
betale følgende omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5% av tomteverdi		
kr 10.520,- - kr 13.250,- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.			
kr 585,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.		
kr 585,- Startkapital velforening				
kr 2.500,- Dokumentavgift, andel velforening		
kr 20,- Fradelingsgebyr				kr 18.000,-

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte ev. overskjøting av fellesareal til
velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/
tomteverdien, og betales ved overskjøting.
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Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av velforeningens felleskostnader.
Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 2.500,- som settes av til
startkapital til velforeningen.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap som
kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med
”overdra” menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til andre enn
de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn.

Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/heftelser
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer
drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/
renovasjon m.m.

Selger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av hjemmel for denne
velforening til alle trinn innenfor feltet er ferdigstilt. Eiendommen tilhørende
velforeningen overtas trinnvis iht ferdigstillelse. Selger har rett til å viderefakturere faktiske kostnader for overtatte arealer, herunder eiendomsskatt o.l selv
om overskjøting ikke er foretatt.

Selskapets formål:
Selskapet er stiftet med det formål å holde på med kjøp, utvikling og salg av
fast eiendom.

Overtakelse:
Selger tar sikte på ferdigstillelse 12- 16 mnd etter at selgers forbehold er
erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.

Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart
før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4
uker før forretningen skal avholdes. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at
anslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse iht. bustadsoppføringslova § 10. Arbeidet skal utføres av selger med rimelig fremdrift og
uten unødige avbrudd.

Forkjøpsrett:
Om kjøper ikke er medlem i TOBB, så må kjøper registrere seg snarlig som
medlem før bindende bekreftelse på kjøp leveres megler. Innmelding kan enten
gjøres via Tobb. no eller pr/ telefon 73 83 15 00 til Tobb. Medlemskap i Tobb
koster kr. 400,- Årlig medlemskontigent påfølgende år er kr. 300,-, og faktureres
via felleskostnadene. Boligbyggelaget Tobb er forretningsfører for velforeningen
og har tilgang til TOBB fordelsprogram med gunstige avtaler på bl.a forsikring,
strøm og telefoni. Det er forkjøpsrett for medlemmene i TOBB ved førstegangskjøp.

At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av i
gangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.

•

At det forhåndsselges 70 % av hvert byggetrinn.

•

At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for
prosjektet.

Selgers forbehold skal senest være avklart innen 01.08.2023.
Forbehold anses avklart først når Selger har erklært dette uttrykkelig overfor
kjøper. Selv om omstendighetene i forbeholdene inntatt over er inntruffet, kan
Selger avvente erklæring om frafall av forbeholdene til fristen for avklaring av
forbeholdene er kommet.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av velforeningen anledning til å inngå bindende avtaler
vedrørende f.eks.:
•
•
•
•

•

Forretningsfører
Vaktmesterselskap
TV og internett
Andre nødvendige serviceavtaler til teknisk anlegg i garantitidens
varighet

Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen
fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd.
Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i
et slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
Parter er ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke er avklart innen ovennevnte frist. Partene har ved et slikt bortfall av kontrakten intet å kreve av
hverandre.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Selger:
Kvislabakken Eiendom AS, org.nr: 914323479.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende
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Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av utearealer skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas. Det
vil gjennomføres en befaring av utomhusarealer for å avdekke evt. feil og
mangler samt manglende ferdigstillelse.
Overtakelse av boligen kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusareal ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse,
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper
opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto
som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av
takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som
gjenstår for å få ferdigattest.
Heftelser/servitutter:
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende panteheftelser i
eiendomsretten.

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at
overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne
sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers
klientkonto.

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge eiendommen,
og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:
Tgl. erklæring/ avtale 03.08.1959/2686 Bestemmelse om telefonledninger/
stolper/kabler/grøfter mv.
Tgl erkl/ avtale 13.03.1964/1477 Bestemmelse om telefonledninger/stolper/
kabler/grøfter mv.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse.
Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /
midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv
om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med
ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper
kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang
ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil
nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på
bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.
Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1-års befaringer avholdes
innenfor normal kontortid.

Da eiendommen er under utbygging/fradeling, så gjøres kjøper kjent med at
det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få
prioritet etter.
Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser
som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til
slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

41

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens
her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

GENERELLE FORUTSETNINGER:
Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått
når kjøper har levert megler skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er
meddelt.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i
kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og
skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene
for kjøp av den aktuelle boligen.

Prosjektet retter seg mot medlemmer i TOBB, som ønsker å erverve boliger til
eget bruk. Kjøper må ha et aktivt medlemskap for å kune kjøpe bolig på Kvislabakken. Selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud uten
å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid
ved anvendelse.

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg
inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på
dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider
mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle,
og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte
bestemmelser.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i
hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93.
Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.
Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.
Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med det til enhver tid gjeldende
regelverk på det tidspunkt garantien utstedes.
Pt.t skal garantien gjelde i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr.
§ 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens
fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.
Garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av
kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli
tilsendt forretningsfører/styreleder i sameiet.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger
i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å
illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor
inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og
andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke
å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes
som mangel fra kjøpers side.
Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av
vederlaget i inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1
promille.

Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden er 5 år
etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.

Reklamasjoner:
Alle henvendelser etter innflytting vedrørende reklamasjoner og andre henvendelser må kjøperne forholde seg til byggherrens kundehåndteringssystem.

Vær oppmerksom på at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en
selvstendig foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som kan medføre at et
mangelskrav bortfaller som foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og
selv om man har reklamert innen «rimelig tid». Foreldelse avbrytes normalt ved

Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om
avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).
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Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider, jfr.
Bustadoppføringslova § 9:
a)
som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer,
b)
som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)
som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

rettslige skritt, reklamasjon etter bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig.
Reglene om foreldelse er særlig relevant der mangler oppdages en tid etter
overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare mot entreprenøren/selger,
men også garantisten, så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar
foreldes etter de samme regler som gjelder i forholdet til entreprenør/selger.
Dette innebærer at garantistens ansvar foreldes på selvstendig grunnlag og at
det derfor er svært viktig å også sørge for at foreldelse avbrytes også overfor
garantisten, idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger er uten betydning i
forholdet til garantisten.

Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens side.
Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.

Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard
prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i
kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen,
herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt.
Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til
normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør
kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling
sammen med kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra
selger eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse.

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle
vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av de
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil påberope
seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Selger kan kreve påslag på kundeendringene.

Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger vedr. skjøter/overganger
etc. samt begrensete muligheter for tilpasninger.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket
detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets
eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan.
Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir
nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler
forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes
selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova
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§§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell
erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov
av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).
Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.

Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger
ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske
leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av
ferdigattest for eiendommen.

Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt
meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling
finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto.

Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i
bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig
bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og
balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte
som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle
vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover
de frister som er avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer
tilfredsstillende finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er
avtalt eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan selger med 10
dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i
Bustadoppføringslova § 58.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende
seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som
kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring
har unnlatt å sette seg inn i.

Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse
og/eller hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet
punktum.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det
presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om
kjøp inngås.

Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene
som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir
selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å
tilpasse dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres
det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for
levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til

Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva.,
tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og
overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.
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Meglers rett og plikt til å stanse gjennomføring av en handel:
Eiendomsmeglerforetak er pliktig til å foreta «kundetiltak» etter Hvitvaskingsloven.
I dette ligger blant annet plikt til å treffe tiltak for å få bekreftet identiteten til
selger og kjøper, den kjøper ev. opptrer på vegne av, samt eventuelle «reelle
rettighetshavere».

Videresalg av kontraktposisjon:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne
kontrakten og eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse og
c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et administrasjonsgebyr
stort kr 25.000,- inkl. mva til selger

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig
legitimasjonsdokument («personlig fremmøte»), ved bruk av BankID, eller ved
fremleggelse av en «Bekreftet kopi» av et legitimasjonsdokument. Fremvisning
av legitimasjonsdokument i forbindelse med budgivning er normalt ikke tilstrekkelig
kundetiltak. Dersom kjøper er en juridisk person må det foretas særlige kundetiltak, herunder med nærmere plikt til å redegjøre for «reelle rettighetshavere».
Konferer megler for nærmere informasjon.
Transaksjonen kan ikke gjennomføres før meglerforetaket har foretatt tilfredsstillende kundetiltak. Endelige kundetiltak for kjøpers del skjer senest på
kontraktsmøtet eller senest innen kontraktsignering der det ikke gjennomføres
kontraktsmøte.

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for
boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring
for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller
bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av
Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, kan ikke megler
gjennomføre transaksjonen. I et slikt tilfelle misligholder kjøper avtalen med
selger. Etter 30 dager er kjøpers mislighold å anse som vesentlig, noe som gir
selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Transport/endring av avtalen:
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til bud og kjøpekontrakt.
Dersom kjøper ønsker å endre kontraktspart/hjemmelsforhold, vil det påløpe et
gebyr stort 5.000,- inkl. mva. for utarbeidelse av transportkontrakt og endring
av skjøte/dokumenter.
Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse til selskap og
blanco-skjøte.
Endring krever selgers samtykke.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere ”mistenkelige transaksjoner”
til Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon som mistenkes å
involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.
Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket
som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Vedlegg:
Stipulert budsjett, utkast til vedtekter og kommunale opplysninger er vedlegg.
Tinglyste erklæringer er vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til
megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i
sin helhet kan leses på lovdata.no.
Dersom kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler kontaktes slik at kjøper
får utlevert et eksemplar av lovene.

Personvern:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler personopplysninger i forbindelse
gjennomføring av salget av denne eiendommen. Vi registrerer personopplysninger
om visningsdeltagere som registrerer seg, budgivere, den som bestiller salgsoppgave, og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi lagre personopplysninger
om den som registrer seg for å motta informasjon om lignende eiendommer.
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Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er
godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Opplysningene vil bli lagret i EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt elektroniske
meglersystem.
Personopplysningene vil benyttes på enhver måte som er nødvendig mht. formålet opplysningene er innhentet for. Som ledd i meglers kontroll av budgiver/
kjøpers finansiering vil megler kunne kontakte vedkommendes finansieringsforbindelse på ethvert stadium av prosessen, inntil handel er gjennomført,

Driftsbudsjett og felleskostnader for velforeningen Kvislatunet
Boligbyggelaget TOBB

VELFORENINGEN KVISLATUNET
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud vil bli slettet kort tid
etter at boligen er solgt

Les mer om personvern i vår personvernerklæring www.em1.no/personvern
Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger:
Provisjon 1,15 % av salgssum, oppgjørsgebyr kr 3.200,- eks mva.
Fastpris:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende
kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke
tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers
kunnskap.

2,5

År 2

År 3

År 4

År 5

Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Kabel-TV/Bredbånd
Sum inntekter

125 000
183 200
359 400
667 600

187 780
368 385
556 165

192 475
377 595
570 069

197 286
387 034
584 321

202 219
396 710
598 929

KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Styrehonorar ink aga
Løpende vedlikehold
Drifts- og serviceavtaler
Fellesstrøm
Kabel-TV/Bredbånd
Andre driftsutgifter
Sum kostnader

13 200
10 000
20 000
100 000
30 000
359 400
10 000
542 600

13 530
10 250
20 500
102 500
30 750
368 385
10 250
556 165

13 868
10 506
21 013
105 063
31 519
377 595
10 506
570 069

14 215
10 769
21 538
107 689
32 307
387 034
10 769
584 321

14 570
11 038
22 076
110 381
33 114
396 710
11 038
598 929

DRIFTSRESULTAT

125 000

0

0

0

0

ÅRSRESULTAT

125 000

0

0

0

0

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12

125 000
0
125 000

0
125 000
125 000

0
125 000
125 000

0
125 000
125 000

0
125 000
125 000

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

Antatt endring FK fra 01.01:

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller avslå bindende kjøpsbekreftelse
uten å måtte begrunne dette. Herunder tildeling ved mottak av flere kjøpsbekreftelser på samme enhet.
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Prisutvikling i %:

År 1

INNTEKTER

Personopplysninger om kjøper av eiendommen og budgivere vil vi i henhold til
lovpålagt arkiveringsplikt lagres i minst 10 år etter at eiendommen er solgt. Det
samme gjelder ethvert dokument som er utarbeidet eller innhentet i anledning
oppdraget. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre formål, eksempelvis til
markedsføringsformål, uten at det foreligger særskilt behandlingsgrunnlag for
dette formålet, eksempelvis ved at det er gitt samtykke.

Antall rekkehus:

BUDSJETTFORUTSETNINGER
Felleskostnader:
Driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra megler/utbygger.
Det er lagt opp til flat fordeling av alle kostnadene tilknyttet denne velforeningen. Vedlagte
driftsbudsjett er forslag. Endelig budsjett besluttes av styret.
Startkapital på 2 500kr pr seksjon betales inn ved overtagelse.
Kabel-TV/Bredbånd er estimert til kr. 599,- pr. enhet pr. mnd.
Kommunale avgifter (vann,avløp,eiendomsskatt) og renovasjon er ikke inkludert i
felleskostnadene og forutsetter dette blir fakturert den enkelte direkte.
Under drifts- og serviceavtaler er det tatt høyde for avtaler knyttet til sommervedlikehold og
vintervedlikehold.
Endringer i felleskostnadene:
De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Det er budsjettert med
lik forventet prisutvikling. Endringer i organisering, areal opp mot seksjonering eller
uforutsette/større service og vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene.

Felleskostn.
drift
pr mnd
305

For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB. Trondheim, 23/06/2022
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Kabel-TV/
Bredbånd
pr mnd
599

Totale
felleskostnader
pr mnd
904

9 fordeler med nybolig

Kjøpsprosessen.
Lurer du på hvordan et nyboligkjøp forløper? Her får du svarene.
Hvordan går jeg frem for å kjøpe boligen?
Ved å kjøpe nybygg slipper du budrunde! Her er det faste priser og «førstemann til mølla» som gjelder. Dersom du finner en bolig av interesse,
kan du uforpliktende reservere boligen gjennom våre meglere i 24 timer.

Fast pris. Ingen budrunder
Når må jeg betale for boligen?
Her er det ingen forskuddsbetaling. Oppgjøret overføres noen dager før du skal flytte inn. Her er det heller ingen prisregulering for de som
har kjøpt. Prisen som er oppgitt ved aksept av bud (bindende kjøpsbekreftelse) er derfor det samme som man må betale når man overtar
eiendommen. Eventuell risiko for prisstigning i byggekostnader hviler på utbygger.

Alle våre boliger har fast pris, her
slipper du stressende budrunder.
Du vet hva boligen koster, og hva
du må forholde deg til.

Alt er nytt
Det gir deg en deilig følelse å være
den første som bor i boligen.

Nyeste krav og standarder
Boligen er oppført etter de nyeste
byggestandarder og krav til
inneklima og miljø.

Hvordan er prosessen etter jeg har kjøpt?
Det første som skjer etter at man har kjøpt er kontraktsmøte med megler. Deretter får man tilbud om tilvalgsmøte med utbygger dersom det
fortsatt er mulig å gjøre tilvalg. Tilvalgsmøte kan være en god stund etter kontraktsmøtet dersom bygging ikke er vedtatt enda. Ca. én måned
før man skal flytte inn får man sammen med utbygger komme inn i boligen for en ferdigbefaring.
På en slik befaring går man over leiligheten sammen med en takstmann for å avdekke eventuelle feil som må rettes før overtakelse. Endelig dato
og klokkeslett for overtakelsen varsles senest 4 uker før. Et år etter at boligen er ferdigstilt gjennomføres det en 1-årsbefaring. Du har i tillegg

Fem års reklamasjonsrett.

Lave kjøpsomkostninger
Lavere omkostninger enn ved kjøp av
brukt bolig. (2,5 % av tomteverdien i
dokumentavg. til staten, ikke 2,5 % av
hele kjøpesummen).

God tid til salg av egen bolig

Lavere energiforbrukt

Du får god tid til å forberede
f lytteprosessen og selge den
boligen du allerede har.

Moderne boliger har bedre isolasjon.
Dette gjør deg mindre sårbar for kalde
vintre og stigende strømpriser.

Ingen oppussingskostnader

Trygt kjøp

Nytt miljø

Boligen får en moderne stil med
god utforming. Du reduserer risikoen
for uforutsette kostnader.

Etter første år i boligen gjennomføres
det en 1-års befaring. Du har i tillegg fem
års reklamasjonsrett.

Du får mulighet til å bli en del
av et helt nytt boligmiljø, der
ingen har bodd før.

Hvordan går man frem for å gjøre tilvalg?
Når du kjøper nytt og kommer tidlig inn i prosessen, har du en unik mulighet til å skape ditt eget særpreg. Etter kjøpet vil utbygger kalle deg inn
til et tilvalgsmøte, der du blant annet kan velge mellom ulike typer parkett, kjøkkeninnredning, hvitevarer, fliser på bad, baderomsinnredning
etc. Dette fra et utvalg fra gitt leverandør. Husk å spørre megler om tilvalgsfrist, og om det fortsatt er mulig å gjøre endringer dersom
Byggeprosessen er i gang. NB! De fleste tilvalg har en kostnadskonsekvens.

Hvilke garantier har jeg om jeg kjøper nytt?
Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven inneholder en garanti som beskytter kjøpere
av nyoppførte boliger. Garantien varer i 5 år og ivaretar kjøpernes interesser i forhold til entréprenøren/utbygger. Du som kjøper er dermed
beskyttet mot urimelige avtalevilkår, mangler og byggefeil.
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Bindende bekreftelse på kjøp for Kvislatunet

Bolig nr.

Kjøper(e):
Navn

Kjøpesum iht. prisliste kr. 

+ omkostninger iht. prisliste
Personnr.

Eventuelle forbehold 
Tlf.

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

E-post:

v/

Tlf

E-post

Adresse:

kr

Poststadr.:
Egenkapital i

v/

tlf.

kr



Dato/sted:

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;
Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig

Ja

Nei

Underskrift:

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, og
Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke
trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Navn
Personnr.
Tlf.
Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

E-post:
Adresse:
Poststadr.:
Dato/sted:

Underskrift:
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Eiendomsmegler
924 58 557
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901 31 606
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