Illustasjonsbilde, endringer vil forekomme.

HUS

C

Illustasjonsbilde, endringer vil forekomme.

En plass med sjel
Navnet Stokkes Hage stammer fra familien Stokke som har eid og drevet
et stort gartneri på denne tomten i flere generasjoner. Familien har levd
og åndet for gartneriet døgnet rundt.
Dette gartneriet var Stjørdal sentrum sin grønne lunge og fast handleplass
for blomsterglade og kvalitetsbeviste Stjørdalinger i mange år.
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Nøkkelinfo:
Adresse:

Stokkes Hage, hus C

Antall:

16 enheter

Utbygger:

Stokkes Hage Utbygging AS
c/o Veidekke Eiendom AS

Megler:

Morten Løvseth,
Avd.leder/Megler
Tlf. 901 31 606
morten.lovseth@em1.no
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Illustasjonsbilde, endringer vil forekomme.

Bedre kan
det nesten ikke bli
Hus C er det tredje trinnet i utbyggingen på Stokkes Hage.
Hus A og B er allerede under bygging – ferdigstillelse forventes sensommer 2016.
Her vil du ha kort vei til det som teller i hverdagen – skole og barnehager,
servicefasiliteter og alle rekreasjonsmuligheter. Til buss, fritidstilbud
og byens kjøpesenter.

Stokkes Hage blir et godt sted å bo
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Egen park
Ikke alle som bor i leilighet har egen flott park utenfor inngangsdøren
sin – på Stokkes Hage får du det! Den nesten to mål store parken vil
bli en felles grønn lunge for prosjektets beboere. Vi deler inn parken
i ulike soner tilpasset varierende aktiviteter; bærbusker, lek og ballspill,
staude- og kjøkkenhage og drivhus.
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Store vindusflater
gir optimale lysforhold

Unike kvaliteter
Stokkes Hage bygges etter retningslinjene I TEK10
om tilgjengelig boenhet. Dette betyr at både innerom
og uteområder utformes slik at de kan benyttes av flest mulig.
Når smale døråpninger og umerkede trapper hindrer framkommelighetene og øker faren
for fallulykker, er det ikke vi som er utilstrekkelige. Det er planleggeren som ikke tar nok hensyn.
Nå tenker vi annerledes. For at folk skal ha de samme mulighetene,
bygges Stokkes Hage med fokus på tilgjengelighet.
Tilgjengelighet betyr ikke spesialløsninger for funksjonshemmede, men løsninger
som passer de fleste. Du kan bo i en tilgjengelig utformet bolig som barn, tenåring,
voksen og pensjonist.

8 – HUS C

Moderne leiligheter med gode
planløsninger og fine utearealer.
Hver bolig får en p-plass i kjeller,
bod og en privat terrasse eller
balkong.
Vi leverer tidsriktig
kjøkkeninnredning fra HTH
med muligheter for individuelle
tilpasninger.

Vi bygger boligene med god fremkommelighet for barnevogn og rullestol,
for enkel adgang fra parkeringskjeller til leilighet, for nivåfrie overganger fra stue
til terrasse og så videre. Tilgjengelighet gir bedre og mer funksjonelle løsninger for alle,
og gir deg en enklere hverdag.

Leilighetene varmes opp
med vannbåren varme via radiatorer,
noe som gir lun oppvarming.

Leilighetene er utviklet av Veidekke Eiendom, en solid utbygger med lang erfaring
i å bygge gode boliger for alle.

Leilighetene får balansert
ventilasjon.
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Arc Arkitekter
Prosessen startet med en områdeog detaljregulering for Gartnerikvartalet
som ble vedtatt 2013. Dette har vært
en lærerik og spennende prosess.

Den 7,8 mål store og flotte eiendommen, som tidligere har
vært brukt til gartneri, skulle endres til et attraktivt boligområde. I områdeplanen arbeidet vi med å legge føringer for
plassering av boligbebyggelse og
grøntarealer på en best mulig måte.
Viktige mål for oppgaven har vært:
• Legge til rette for et stort, tydelig
og avgrenset parkrom.
• Legge til rette for skjermede private og halvprivate
utearealer som ikke kommer i konflikt med felles park.
• Legge til rette for et bebyggelsesmønster som
ikke bryter for mye med dimensjoner
i omkringliggende bebyggelse.
• Fortetting av området på en bymessig måte.
• Sørge for siktlinjer til parken og åsryggene
i nord og øst.

Stokkes Hage ligger i randsonen av Stjørdal sentrum og er del av
Gartnerikvartalet. Gartnerikvartalet er definert av omkringliggende gater
og veiter og er en del av kvartalsstrukturen i Stjørdal. Bebyggelsen innenfor
kvartalet besto opprinnelig av åpen villabebyggelse, men tomter har blitt
slått sammen og det har senere blitt tilført andre bygningstyper; fire- til
seksmanns boliger og større leilighetsbygg.

Vi har ønsket at prosjektet skulle forsterke den romlige definisjonen av
gatene slik at området fikk en tydeligere kvartalsstruktur. For å oppnå dette
valgte vi å legge fire etasjers bebyggelse mot Lindbergveita. Det ble
valgt en dimensjon som var beslektet med eksisterende bebyggelse
i nærområdet. Bygningslengden gir plass til fire leiligheter pr etasje.
Øst/vest orienteringen gir gode solforhold på terrasser mot sør og åpner
for både siktlinjer og forbindelseslinjer gjennom området.

Ved å legge bebyggelsen mot Lindbergveita ble det mulig
å tilrettelegge for en nesten to mål stor park, en grønn lunge til felles bruk
for alle beboerne. Parken knyttes til de private uteområdene mellom
lamellbebyggelsen med gangveier og sammenbindende grøntareal.
Parken er delt inn i soner tilpasset varierende aktiviteter; bærbusker, lek
og ballspill, staude- og kjøkkenhage og sone med drivhus. Der det er mulig
bevares hekker og trær fra den tidligere gartnerieiendommen.

Stokkes Hage er tilrettelagt for gående og syklende. De kjørende har
adkomst til parkeringskjeller fra Husbyvegen. Fra parkeringskjeller er det
direkte adkomst via heis og trapp til hver enkelt leilighet.
Den generelle etasjeplanen består av fire leiligheter; to større, lyse 3-roms
endeleiligheter, en mindre og effektiv 3-roms, samt en 2-roms leilighet.
Bygningstypene som er valgt gir en stor andel attraktive hjørneleiligheter.
Disse får dagslys fra tre himmelretninger og har store inntrukne
hjørnebalkonger mot sør/vest og sør/øst. Fasadebredden på de
mellomliggende et-roms leilighetene er 9 meter bred. Dette gir gode
dagslysforhold i sove- og oppholdsrommene.
Hvert bygningsvolum har et trapperom med 4 leiligheter pr. etasje. Et
begrenset antall leiligheter pr. trapp er med å legge til rette for et godt
naboskap. Leilighetene i første etasje har direkte utgang fra stue og kjøkken
til forhager. I sommerhalvåret kan aktiviteter flyttes ut i forhagen. Dette gir
mulighet til å følge med på livet omkring boligen kombinert med opphold
utendørs: hvile, kaffe og solskinn.
Nabobebyggelsen til Stokkes hage består hovedsakelig av trehus,
så vi har derfor valgt stående tre panel som fasadekledning
på bygningene. Balkonger utføres i slanke stålkonstruksjoner
med rekkverk i glass.

Flere alternative bebyggelsesstrukturer ble vurdert
i forhold til disse målene.

Arc Arkitekter AS
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Luftig eller rustikt?
Fremhev den gamle sjarmen eller få det industrielt moderne. Det fine med
å kjøpe ny bolig er at du får god tid til å tenke ut dine smarte løsninger
for å oppnå personlig preg. Veidekke tilbyr et tilvalgsprogram slik at de
som kjøper leilighet før byggestart kan få anledning til å påvirke sin egen bolig.
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Flytt rett inn i nye
og moderne omgivelser

Veidekke setter
standarden for
fremtidens boliger
versjon 1 / 02.2010

visuell profil
AstmA- og Allergiforbundet

Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge
boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Stadig ﬂere
mennesker har astma og/eller allergi, og særlig bekymringsfult er den
økende forekomsten av disse sykdommene blant barn og unge.

Standard for alle egne bygg i Veidekke Eiendom

1

– Vi er stolte over det vi har fått til sammen med NAAF. De nye retningslinjene
går vesentlig lengre enn kravene som er satt fra myndighetene,
www.naaf.no
sier Arne Giske, Konsernsjef i Veidekke ASA.

Sykdomsforebyggende
Å bygge boliger med et trygt og sunt inneklima er et viktig helsetiltak. Forskning
viser at stadig flere får astma og allergi, og det er spesielt bekymringsfullt at
sykdomsforekomsten er særlig økende blant barn og unge. – Vi oppholder oss aller
mest i egen bolig og dårlige miljøforhold inne bidrar til utvikling av sykdom
og forsterker symptomer hos de som allerede har utviklet sykdom. Vi håper flere
får øynene opp for hvor viktig inneklimaet er for helsen vår og at flere utbyggere
følger Veidekkes eksempel for å bedre innemiljøet i nye boliger, sier NAAF,
om samarbeidet.
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Noen av de nye og utvidede retningslinjene
Veidekke Eiendom har utarbeidet sammen med NAAF:
• Spesialutviklede baderom
Baderommene har tørkenisje med avtrekk.
Nisjen gir lavere luftfuktighet og mindre risiko 			
for vekst av mikroorganismer som sopp,
midd og bakterier.

• Enkel rengjøring
Boligene leveres med innkassing over innredning
for å unngå at det samler seg støv på vanskelig
tilgjengelige steder. Vi leverer også en veiledning
for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier.

• God ventilasjon
Boligene leveres med vedlikeholdsavtale
på ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte
av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold.
Alle boligene har balansert ventilasjon med
filtrering av inneluften.

• Kontrollert produksjon
Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent
og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha
kontroll på fukt og støv i byggeprosessen.

• Helsevennlige materialer
Vi bruker materialer og produkter med minst 			
mulig avgassing.
• Optimal oppvarmingsløsning
Vi benytter fjernvarme som oppvarmingskilde
der det er mulig. Ved elektrisk oppvarming
velges lukkede panelovner som ikke brenner støv.
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• Allergivennlig beplantning
Vi unngår trær og planter på uteområder som kan
gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk
duft eller giftige bær.
• Råd og veiledning til kjøper
Våre boligkjøpere får råd og tips om hvordan man
kan sørge for et godt inneklima i boligen.
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Situasjonskart, endringer kan forekomme.

Stokkes Hage

Hus A
16 leiligheter – BRA 40 - 90 kvm

Hus B
16 leiligheter – BRA 42 - 78 kvm

Hus C
16 leiligheter – BRA 40 - 90 kvm
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BYGG C

Etasjeplan

2. etasje

postkasse

1. etasje

Sov
7.5 m²

Bod
3.2 m²
Kjøkken
10.9 m²

Sov
8.7 m²

Sov
12.7 m²
Trapp/Entre
30.0 m²

Entre
10.6 m²

Bad
6.6 m²

Bad
5.0 m²

Bad
5.0 m²
Entre
5.2 m²

Stue
23.0 m²
Bod
3.0 m²

Sov
7.1 m²

Bod
3.9 m²

Bod
3.2 m²

Bod
3.2 m²
Kjøkken
11.9 m²

Sov
12.8 m²

Kjøkken
10.9 m²

Entre
10.2 m²

Bod
2.1 m²
Entre
4.3 m²

Kjøkken
5.3 m²

Bad
6.3 m²

Bad
6.6 m²

Sov
7.3 m²

Sov
7.1 m²

Sov
9.7 m²

C 1.4

C 1.4

BRA: 78,6 kvm

SBRA : 78.6m2
P-rom:
74,1
P-ROM
: 74.1
m2 kvm

CC 1.31.3

BRA: 40,2 kvm
SBRA : 40.2m2
P-rom:
36,4: kvm
P-ROM
36.4 m2

C 1.2

BRA: 58,5 kvm

SBRA : 58.5 m2
P-rom:
P-ROM
: 55.655,6
m2 kvm

Leilighet nr.

Leilighet nr.
C 1.1

Bod
2.1 m²

Bad
5.0 m²
Entre
4.3 m²

Bad
6.6 m²
Stue
25.6 m²

Kjøkken
5.3 m²

Stue
22.9 m²

Stue/Kjøkken
17.4 m²

Sov
7.3 m²

Sov
9.9 m²

12.5 m²
5.0 m²

Leilighet nr.
C 1.2

Entre
5.2 m²

Sov
12.7 m²

9.4 m²

5.0 m²

Leilighet nr.

Bad
5.0 m²

Kjøkken
15.3 m²

Entre
14.3 m²

Bod
3.0 m²

12.5 m²

5.0 m²

Trapp
22.3 m²

Stue
23.0 m²

Stue
25.8 m²

Stue
22.3 m²

Stue/Kjøkken
17.4 m²

Sov
7.9 m²

Entre
10.6 m²

9.5 m²

Leilighet nr.

Sov
12.7 m²

Sov
7.5 m²

C 1.1

C 2.4

BRA: 82,7 kvm

C 2.4

BRA: 78,6 kvm

SBRA : 78.6m2
P-rom:
74,0
P-ROM
: 74.0
m2kvm

SBRA : 82.7 m2
P-ROM : P-rom:
73.2 m2 73,2 kvm

5.0 m²

Leilighet nr.

CC 2.32.3

BRA: 40,2 kvm
SBRA : 40.2m2
P-rom:
36,4 :kvm
P-ROM
36.4m2

Leilighet nr.
C 2.2

C 2.2

BRA: 59,3 kvm

SBRA : 59.3 m2
P-rom:
P-ROM
: 56.356,3
m2 kvm

Leilighet nr.
C 2.1

C 2.1

BRA: 90,6 kvm

SBRA :90.6m2
P-ROM :P-rom:
86.0 m286,0 kvm

arc arkitekter as

arc arkitekter as
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Bygg C - Plan 01

20.11.2015

Stokkes Hage

nordregt. 8
7011 trondheim

Bygg C - Plan 02

20.11.2015

nordregt. 8
7011 trondheim
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BYGG C

Etasjeplan
3. etasje

4. etasje

Sov
7.5 m²

Bod
3.2 m²
Kjøkken
10.9 m²

Bod
3.9 m²

Sov
12.7 m²

Sov
7.9 m²

Trapp
22.3 m²

Entre
10.6 m²

Bad
6.6 m²

Bad
5.0 m²

Entre
5.2 m²

Stue
23.2 m²

Kjøkken
10.9 m²

Kjøkken
15.4 m²

Sov
12.7 m²

Sov
12.7 m²

Bod
2.1 m²

Bad
6.6 m²

Sov
7.9 m²
Trapp
22.3 m²

Bad
6.6 m²

Kjøkken
5.3 m²

Entre
4.4 m²

Sov
7.5 m²

Entre
10.4 m²

Entre
14.5 m²

Bad
5.0 m²

Bod
3.9 m²

Bod
3.2 m²

Entre
5.2 m²

Stue
23.2 m²

Stue
25.6 m²

Bod
3.0 m²

Bad
5.0 m²

Stue/Kjøkken
17.4 m²

Sov
7.3 m²

Bad
5.0 m²

Bod
3.0 m²

9.5 m²

Leilighet nr.
C 3.4

C 3.4

BRA: 78,6 kvm

SBRA : 78.6m2
P-rom: 74,1 kvm
P-ROM : 74.1 m2

CC 3.33.3

BRA: 40,2 kvm
SBRA : 40.2m2
P-rom:
36,4 kvm
P-ROM : 36.4m2

C 3.2

Stue
17.4 m²

Sov
7.3 m²

C 3.2

BRA: 59,3 kvm

SBRA : 59.3 m2
P-rom: 56,3 kvm
P-ROM : 56.3 m2

Leilighet nr.

Leilighet nr.
C 3.1

Sov
9.9 m²

5.0 m²

5.0 m²
Leilighet nr.

Stue
25.5 m²

Kjøkken
5.3 m²

12.5 m²

5.0 m²

Leilighet nr.

Bad
6.6 m²

9.5 m²

12.5 m²
5.0 m²

Entre
4.4 m²

Bod
2.1 m²

Stue
22.9 m²

Sov
7.1 m²

Sov
9.9 m²

Sov
12.7 m²

Entre
14.4 m²

Stue
22.9 m²

Sov
7.1 m²

Kjøkken
15.5 m²

C 3.1

C 4.4

BRA: 90,4 kvm

C 4.4

BRA: 78,6 kvm

SBRA : 78.6 m2
P-rom:
74,1
P-ROM
: 74.1
m2 kvm

SBRA : 90.6 m2
P-rom: 85,0 kvm
P-ROM : 86.0 m2

Leilighet nr.
C 4.3

C 4.3

BRA: 40,2 kvm

SBRA : 40.2 m2
P-rom:
P-ROM : 36.4
m2 36,4 kvm

Leilighet nr.
C 4.2

SBRA : 59.3 m2
P-ROM : 56.3 m2

C 4.2

BRA: 59,3 kvm
P-rom: 56,3 kvm

Leilighet nr.
C 4.1

C 4.1

BRA: 90,6 kvm

SBRA : 90.6 m2
P-ROM P-rom:
: 86.0 m286,0 kvm

arc arkitekter as

arc arkitekter as
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Bygg C - Plan 03

20.11.2015

Stokkes Hage

nordregt. 8
7011 trondheim

Bygg C - Plan 04

20.11.2015

nordregt. 8
7011 trondheim
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Stokkes Hage
Stokkes Hage
Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1

Illustasjonsbilde, endringer vil forekomme.

Bygg C

dato

11.11.2014

C 1.1

C 1.1

dato

20.11.2015

3-roms • BRA: 82 kvm • P-ROM: 73 kvm

C 4.4

C 4.3

C 4.2

C 4.1

C 3.4

C 3.3

C 3.2

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

Fasade mot sør

Entre
15,2 m²

Plantegninger

Sov
11,5 m²

Bod
3,0 m²

Hovedtankene våre rundt plantegningene er at de skal utnytte potensialet
og lysforholdene på tomta best mulig. Samtidig som store vinduer skaper
god romfølelse, så er det også hensyntatt skjerming, slik at du i ro og mak
kan nyte en kopp kaffe på verandaen.

BTA:
BRA:
P-ROM:

Sov
8.7 m²

Sov
7,7 m²

Bad
5,0 m²

Måleverdige arealer begrenset av ytterveggenes utside
Bruksarealet av boligens hoveddel
For eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre samt gang

Bod
3.2 m²

Kjøkken
11.9 m²

Sov
12.8 m²

Entre
10.2 m²

Kjøkken
10,1 m²

Bad
6.3 m²

Stue
25.8 m²

Stue
20,6 m²
OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

• Det tas forbehold om mulig
nedforet himling pga teknisk
føringer, og synlige dragere for
nødvendig bæring.
• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.

Forbehold :
•
•
•
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Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga teknisk
føringer, og synlige dragere for nødvendig bæring.
Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke
arealer i mindre grad.

• Tekniske forhold i bygningsmes-

NORD

SBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

Forbehold :

12.5 m²

sig utførelse kan påvirke arealer
i mindre grad.

PLAN 01-04
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3.1/ BBygg
4.1 C
dato

C 1.2

Stokkes Hage
Stokkes Hage
Bygg B B 1.1/ B 2.1/ Bygg
B 3.1/C
B 4.1
C 1.3/ 2.3/ 3.3/ C4.3

20.11.2015

dato

C 1.2

3-roms • BRA: 58 kvm • P-ROM: 55 kvm

11.11.2014

C 4.4

C 4.3

C 4.2

C 4.1

C 3.4

C 3.3

C 3.2

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

dato

C 1.3 - 2.3 - 3.3 - 4.3
20.11.2015

2-roms • BRA: 40 kvm • P-ROM: 36 kvm

Fasade mot sør

C 4.4

C 4.3

C 4.2

C 4.1

C 3.4

C 3.3

C 3.2

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

Fasade mot sør

Entre
15,2 m²

Sov
11,5 m² Bad

Bod
2.1 m²

5.0 m²
Entre
4.3 m²

Sov
7,7 m²

Kjøkken
5.3 m²

Kjøkken
10,1 m²

Stue
20,6 m²

Bad
5.0 m²

Sov
7.1 m²

OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

Stue/Kjøkken
17.4 m²
OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

• Det tas forbehold om mulig

• Det tas forbehold om mulig

nedforet himling pga teknisk

5.0 m²

5.0 m²

føringer, og synlige dragere for
nødvendig bæring.

datategning og totalarealet er

oppgitt i BRA ifft NS3940.

•

Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga teknisk
i mindre grad.føringer, og synlige dragere for nødvendig bæring.
•
Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.
•
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke
arealer i mindre grad.

rke
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SBRA : 58.5 m2

• Tekniske forhold i bygningsmes-

NORD

sig utførelse kan påvirke arealer

et er

Forbehold :

oppgitt i BRA ifft NS3940.

• Tekniske
forhold
Forbehold
: i bygningsmesSBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

føringer, og synlige dragere for
• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

datategning og totalarealet er

NORD

nedforet himling pga teknisk
nødvendig bæring.

• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

nisk

Entre
5.2 m²

Bod
3.0 m²

Kjøkken
10,1 m²

Sov
9.7 m²

ue
6 m²

Sov
7,7 m²

Bad
5,0 m²

Stue
22.3 m²

Sov
7.3 m²

Sov
11,5 m²

Bod
3,0 m²

Forbehold :

sig utførelse kan påvirke arealer

SBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

i mindre grad.

PLAN 01-04
HUS C – 27

Stokkes Hage
Stokkes
Hage
Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1
Bygg C C 1.4/ C2.4/ C3.4/C4.4
dato

dato

Stokkes Hage
Stokkes Hage
Bygg B B 1.1/ B 2.1/ B 3.1/ B 4.1

Bygg C

dato

11.11.2014

C 1.4 - 2.4 - 3.4 - 4.4
20.11.2015

3-roms • BRA: 78 kvm • P-ROM: 74 kvm

11.11.2014

C 4.4

C 4.3

C 4.2

C 4.1

C 3.4

C 3.3

C 3.2

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

C 2.1/ C3.1/C4.1

C 2.1 - 3.1 - 4.1

dato

20.11.2015

3-roms • BRA: 90 kvm • P-ROM: 86 kvm

Fasade mot sør

Entre
15,2 m²

Entre
15,2 m²

Sov
12.7 m²

Sov
11,5 m²

Sov
7,7 m²

Bad
5,0 m²

Stue
23.0 m²

Sov
7.5 m²

Bod
3.9 m²

Sov
7,7 m²

Bad
5,0 m²

Bad
Kjøkken
10,1
6.6 m² m²

Sov
12.7 m²

•

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

Kjøkken
15.3 m²

Stue
25.6 m²

• Det tas forbehold om mulig

nedforet himling pga teknisk

nedforet himling pga teknisk

føringer, og synlige dragere for

føringer, og synlige dragere for

nødvendig bæring.

nødvendig bæring.

datategning og totalarealet er

• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

datategning og totalarealet er

oppgitt i BRA ifft NS3940.

•

C 3.2

OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga teknisk
føringer,
synlige dragere for nødvendig bæring.
9.5ogm²
Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke
arealer i mindre grad.

C 3.3

Bad
6.6 m²

• Det tas forbehold om mulig

•

C 3.4

Stue
20,6 m²
OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

Forbehold :

C 4.1

Entre
14.3 m²

Kjøkken
10,1 m²

Stue
20,6 m²

C 4.2

Sov
7.9 m²

Sov
11,5 m²

Bod
3,0 m²

Entre
10.6 m²

C 4.3

Fasade mot sør

Bod
3.2 m²
Kjøkken Bod
10.9 m² 3,0 m²

C 4.4

• Tekniske
forhold
Forbehold
: i bygningsmes-

NORD

sig utførelse kan påvirke arealer

SBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

oppgitt i BRA ifft NS3940.
SBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

•

PLAN 01-04

• Tekniske forhold i bygningsmes-

NORD

Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga teknisk
i mindre grad.føringer, og synlige dragere for nødvendig bæring.
•
Arealer er beregnet ut i fra datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.
•
Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke
arealer i mindre grad.

12.5 m²

sig utførelse kan påvirke arealer
i mindre grad.

PLAN 01-04
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HUS C – 29

Forbehold :

3.1/ B 4.1

Stokkes Hage
Bygg C C2.2/ C3.2/ C4.2

C 2.2 - 3.2 - 4.2

dato
20.11.2015
3-roms • BRA: 59 kvm • P-ROM: 56 kvm

C 4.4

C 4.3

C 4.2

C 4.1

C 3.4

C 3.3

C 3.2

C 3.1

C 2.4

C 2.3

C 2.2

C 2.1

C 1.4

C 1.3

C 1.2

C 1.1

Fasade mot sør

Deklarasjon
Generell orientering

Sov
11,5 m²

Bad
5.0 m²

Sov
7,7 m²

Entre
4.3 m²

Bod
2.1 m²

Byggherre: Stokkes Hage Utbygging AS
c/o Veidekke Eiendom, Sluppenvn. 17 B,
7037 Trondheim
Entreprenør: Grande entrepenør AS

Kjøkken
5.3 m²

Arkitekt: Arc Arkitekter AS

denne leveranse. Det presiseres at salgstegningene
er utarbeidet tidlig i prosjektutviklingsfasen og at
endringer kan bli nødvendige (krav fra det offentlige
eller tekniske løsninger etc.) Tekniske installasjoner
vil bli lagt til underordnede rom, i tekniske sjakter
og over himlinger. Sjakter, ned- og utforinger
for tekniske føringer vil kunne bli endret pga.
detaljprosjektering. Endelige tegninger vil foreligge
når detaljprosjekteringen er utført.

Byggeplass: Stokkes Hage, Stjørdal kommune

Stue
22.9 m²

Generelle forutsetninger
Sov
7.3 m²

ue
6 m²

Sov
9.9 m²
OBS!
Rekkverk plasseres i 2,3 og 4 etg.

• Det tas forbehold om mulig
nedforet himling pga teknisk

5.0 m²

føringer, og synlige dragere for
nødvendig bæring.
• Arealer er beregnet ut i fra

10,2 m²

datategning og totalarealet er
oppgitt i BRA ifft NS3940.
• Tekniske forhold i bygningsmes-

NORD

nisk

sig utførelse kan påvirke arealer

SBRA : 77.5 m2
P-rom : 73.3 m2

i mindre grad.

et er

		
Denne deklarasjon beskriver hvilke materialer,
arbeider og tjenester som inngår i leveransen.
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter.
Teknisk forskrift TEK’10 gjelder for dette prosjektet.
Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser
eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420
normalkrav til toleranser for ferdige overflater i
bygninger, ref fellesbestemmelser del 1.
Stokkes Hage Utbygging AS betinger seg retten til
å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller i
konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Disse endringene
skal ikke redusere byggets kvalitet, og gir ikke rett til
prisjustering, med mindre endringen er som følge av
offentlige krav eller pålegg.
Utstyr som er vist stiplet og møbler inntegnet på
illustrasjoner og salgstegninger er ikke omfattet av

Listverk:
Utforinger, listverk og omramminger, standard hvit
med synlig spikring. Fotlist i lakkert eik.

Vinduer:

Generelt for leilighetene

Kjøkken
10,1 m²

• Kontrollert produksjon
• Allergivennlig beplantning
• Råd og veiledning til kjøper på å ivare ta godt
inneklima i boligen

Vinduer/balkongdører er vist på fasadetegninger.
Alle vinduer leveres med 2-lags energiglass.
Vinduskarm er standard hvit på innside og farge ihht
arkitekts anvisning på utside.

NAAF:
Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) og
Veidekke Eiendom har gjennom flere år hatt
et samarbeid om å utvikle boliger med et sunt
inneklima. Stokkes Hage oppfyller NAAF/Veidekkes
kriterier for et godt innemiljø.

Dette innebærer
• Spesialutviklede baderom med tørkenisje
• God ventilasjon m/vedlikeholdsavtale
(1. driftsår) på ventilasjonsanlegget
• Balansert ventilasjon med filtrering av innluften
• Fokus på bruk av materialer/produkter
med minst mulig avgassing
• Optimal oppvarmingsløsning
(vannbåren varme)
• Enkel rengjøring (unngå vanskelig tilgjengelige
flater, innkassing av overskap kjøkken)

Himling:
Alle dekker er av plasstøpt/prefabrikkert betong,
hvor underside vil ha sparklet og malt overflate.
Synlige fuger mellom elementer må påregnes. Det
vil kunne forekomme synlig sprang i tak, samt synlige
dragere. Deler av leiligheten har nedforing for
tekniske føringer. Dette søkes lagt til soverom, entrè
og bod. Overflate av sparklet og malt gips.

Innv. dører:		
Leveres som hvit, glatt lettdør.

El-fordeling:
Det leveres komplett anlegg frem til forbruk; inntak,
jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegg

rke
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HUS C – 31

i leiligheter legges i hovedsak skjult der dette er
mulig ut fra konstruksjonsmessige hensyn, men
åpent anlegg kan forekomme. Anlegg i fellesareal
kan legges synlig. Sikringsskap med hovedsikring
plasseres inne i hver leilighet. Plassering av målere i
teknisk rom i kjeller. Plassering av el.punkter vises av
elektrotegning. Antall punkter leveres i henhold til
NEK400:2010, 4. utgave.

Bad:
Det leveres badekabiner med innredning fra
leverandør. Rørfordelingsskap plasseres i vegg, og
åpnes fra bad.
Antall enheter og utførelse iflg. tegninger fra
badekabinleverandør/salgstegning. Egen
spesifikasjon følger som vedlegg til kontrakt. Kurs for
vaskemaskin og tørketrommel dimensjoneres for
samtidig bruk. Tørkenisje på bad.

Låssystem:

Endelig utomhusplan sendes kjøperne når
områdene er ferdig detaljprosjektert. Ferdigstillelse
og komplettering av utomhusanlegget kan skje etter
innflytting, da dette arbeidet er sesongavhengig.

P-kjeller er avlåst. Nøkkel til leilighet brukes på port/
slusedør. Det leveres også 1 stk portåpner for hver
leilighet. Leilighetsdører, postkasser og boder er
utstyrt med lås i system.

Tilvalg / endringer

på vegger og himlinger. Låsbart postkassesystem
leveres.

Ringeklokke:		
Signalanlegg:

Garderobe:

Det leveres fiberkabel med uttak for TV og
bredbånd. Det vil bli inngått felles avtale på vegne
av sameiet om levering av tv- og internettjenester.
Avtalen har bindingstid på 3 år. Eget produktark blir
sendt ut når leverandør er valgt.

Det leveres ikke fastmonterte garderobeskap, men
det er foreslått med stiplet linje på salgstegning hvor
garderobe kan plasseres.

Sprinkling/varsling:
Det leveres boligsprinkling i leilighetene. Rørføringer
kan være innebygget i vegg og tak eller innkasset.
Hver leilighet leveres også med 1 stk pulverapparat
og brannalarmanlegg.

Ventilasjon:
Det leveres balansert ventilasjon med
varmegjenvinning.
Aggregat plasseres i leilighet.

Oppvarming:

Avfall:
Det leveres nedgravde containere. Plassering iht.
utomhusplan.

Fellesareal
Bygget:
Vegger i kjeller utføres i betong. Stål-/betongbæring
i øvrige etasjer, med dekker i plasstøpt/prefabrikkert
betong.
Yttervegger utføres som isolert bindingsverk
25 cm. Bærende vegger utføres i betong. Alle
leilighetsskillevegger bygges
for å ivareta krav til brann og lyddemping.
Takkonstruksjon er
betongdekke med isolasjon og tekking.

Leilighetene varmes opp med vannbåren varme via
radiatorer. Radiatorer leveres med termostatstyring.

Fasade:
Sanitæranlegg:
Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg.
Komplett opplegg med bunnledninger, vann
og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp og
forskriftsmessig avlufting. Alle armaturer av ettgrepstype med skoldesperre.

Fasader kles med behandlet trepanel og
platekledning.
Fargevalg og uttrykk velges av prosjektets arkitekt.

Ytterdør:			
Ferdigbehandlet dør av typen Swedoor eller
tilsvarende kvalitet. Farge velges av arkitekt.

Hvitevarer:		
Kjøkken overleveres med integrerte hvitevarer
iht. kjøkkentegning. Egen spesifikasjon følger som
vedlegg til kontrakt.

32 – HUS C

Det leveres 1 stk. ringeklokke ved inngangsdør til
hver leilighet.

Fellesareal/ trapperom:
I trapperom og inngangsparti legges det belegg
på gulv og flis i trapp. Sparklet og malt overflate

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet
gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil
bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva
man kan velge, til hvilken kostnad og innen hvilken
frist. Vi gjør oppmerksom på at utbygger beregner
et administrasjonsgebyr på 10 % på alle tilvalg. Det
aksepteres ikke andre leverandører / entreprenører
til boligen i byggetiden, enn de som er valgt
for prosjektet. Det er ikke muligheter for å gjøre
egeninnsats i boligen.

Parkeringskjeller:
Hver leilighet får rettighet til 1 stk p-plass i lukket
p-kjeller. Parkeringsplassene er fellesareal. Det
leveres snøsmelteanlegg i nedkjøringsrampe til
parkeringskjeller. I parkeringskjeller vil golvet bli
utført i støpt betong eller asfalt. I kjeller vil det også
være gjesteparkeringplasser, porten styres da ved
at beboer sender en sms til en enhet som åpner
porten, når besøkende ankommer.

Bod i kjeller:
I sportsboder støvbindes gulv. Det leveres dobbel
stikkontakt til hver bod, forbruk måles over
fellesmåler. Vegger og tak blir støvbundet 1 strøk
med sprøytemaling. Boder i kjeller bygges med
nettingskillevegger og tett front opp til ca 2,1m.
Netting føres opp til tak.

Utomhus:
Leveres i store trekk ihht utomhusplan. Det vil si at
området mellom husene og parken leveres med
beplantning, drivhus, benker og lekeapparat,
men at endelig plassering og utforming ikke er
bestemt. Soner merket sykkelparkering leveres uten
sykkelstativ.

Det er åpnet for følgende kundetilvalg:
• Parkett
• Malingsfarge på innvendige vegger
(kun hele rom, ikke kontrastvegger)
• Malte/sparklet listverk
• Fronter, benkeplater, beslag
og hvitevarer på kjøkken
• Valg av oppgraderingspakke for elektro
• Tilleggsbestilling av ekstra el.punkt for flere
TV/hvitevarer
• Valg av blandebatteri på kjøkken
• Flis over kjøkkenbenk
• Eventuelle muligheter for tilvalg bad ikke avklart, vil
være avhengig av badekabinleverandør.
Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan
det ikke påregnes tilvalg utover dette. Rett til
tilvalg/ endringer er uansett begrenset til en
verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen, jfr.
Bustadoppføringslova § 9. Mulighet til å bestille
tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøpere vil bli
underrettet om dette.

HUS C – 33

Rom

Entré

Gulv
Parkett,
eik 14 mm

Innvendig vegger
Gips eller betong,
sparklet og malt
(Egghvit 0502-Y)

Himling

Elektro

Gips eller betong,

1 til 3 takpunkt med armatur og bryter

sparklet og malt

(avhengig av areal)

Sanitær

Kjøkken leveres

• 1 dobbelt stikk v/tak over spisegruppe

Kjøkken

Parkett,
eik 14 mm

Gips eller betong,
sparklet og malt
(Egghvit 0502-Y)

Gips eller betong,
sparklet og malt

• Ettgreps kjøkkenbatteri hvitmalt.

• 1 benkearmatur

med høy tut og kran

40 mm hvit benkeplate

• Stikk for komfyrtopp, stekeovn,

for oppvaskmaskin

med alu forkant.

oppvaskmaskin og kjøl / frys
• Komfyrvakt

• Automatisk
lekkasjestopper

• Separat kurs for platetopp og

Aluminium sokkel. Antall
enheter og utførelse iflg.
tegninger. Volumhette

stekeovn, 25A til platetopp

i stål

• 1 dobbelt stikk v/tak over salong med
Stue

Parkett,
eik 14 mm

Gips eller betong,
sparklet og malt
(Egghvit 0502-Y)

Gips eller betong,
sparklet og malt

bryter på vegg. 2 uttak pr. påbegynt
• 4 kvm gulvareal.
• 6 uttak ved TV punkt
• Punkt for kabel-tv / fiberkabel
• Downlights i tak med dimmer
• Lysarmatur på vegg

Bad

Flis,
grå 10x10

Flis, hvit (B x H) 40 x 20
Liggende

over speil / stikk ved speil
Stålkassetter

• 2 uttak til vm / tt
• Varme i badegulv (elektriske
varmekabler m termostat eller
vannbåren gulvvarme)

Soverom

Parkett,
eik 14 mm

Innvendig

Parkett,

bod

eik 14mm

Balkong /
terrasse

Terrassebord

Gips eller betong,

Gips eller betong,

sparklet og malt

sparklet og malt

(Egghvit 0502-Y)
Gips eller betong,
sparklet og malt
(Egghvit 0502-Y)

• Vegghengt toalett
• Dusjhjørne 90x90 med
dusjbatteri

Baderomsinnredning i

og garnityr

hvit glatt utførelse (ihht

• Servantbatteri med
lav tut

leverandørs tegning).

sparklet og malt

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet er planlagt bestående av 5 bygg, men
selger står fritt til å endre prosjektets utforming/
omorganisere prosjektet underveis. Eierform for
fremtidige salgstrinn er heller ikke endelig vedtatt.
Konferer megler vedrørende fremtidig utbygging.
Salgstrinn 2 består av hus C med totalt 16
selveierleiligheter, samt parkeringskjeller. Den
planlagte parkeringskjelleren vil gå under alle
byggene/hele prosjektet. Det er p.t. ikke tatt
stilling til om parkeringskjeller organiseres som
anleggseiendom med eierandel til hver leilighet,
eller om parkering sikres ved tinglyst bruksrett/
tilleggsareal/ næringsseksjon.
Det er ikke tatt stilling til om de øvrige byggene
i prosjektet vil bli en del av dette sameiet eller
selvstendig Sameie/Borettslag. Utearealet vil bli
felles for det enkelte sameie, med en ideell andel pr
leilighet/boenhet.

• Opplegg for
vaskemaskin

• 1 stk takpunkt
med armatur og bryter
• 2 uttak pr. påbegynt

Adresse og matrikkelnummer

• 1 stk takpunkt
med armatur og bryter
• 2 uttak

Ubehandlet betong
• 1 lyspunkt på vegg
dersom overliggende
med armatur og bryter
balkong
• 2 uttak

Rekkverk leveres stål og
glass.
Terrasser på bakkeplan
leveres
uten rekkverk.

Adresse pr i dag, Husbyvegen 5 og 7, 7500 Stjørdal.
Eiendommen har pr i dag gnr. 102 bnr. 21 og 121 i
Stjørdal kommune. Eiendommen vil bli sammenføyd,
fradelt og seksjonert, og hver leilighet blir tildelt
endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer
og endelig adresse.

Forurensing i grunn
Selger bekrefter at eiendommen overleveres fri for
forurensing.

Brukstillatelse/ferdigattest
Veibeskrivelse
Ta av E-14 til venstre etter Rørteknikk, og rett
frem i rundkjøringen (2. utkjøring) og du er da i
Husbyvegen. Etter ca. 50 m vil tomten komme på
venstre side.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse.

Visning
Se annonse på eiendomsmegler1.no, finn.no eller ta
kontakt med oppdragsansvarlig.

Innhold
Se vedlagte plantegninger

Oppdragsansvarlig

Se selgers leveransebeskrivelse datert 19.11.2015.

Morten Løvseth
Avd.leder/Megler
Tlf. 901 31 606
morten.lovseth@em1.no

Regulering

Meglerteam:

Eiendommen ligger i et område som
omfattes av reguleringsplan Gartnerikvartalet, 1-234,
endelig vedtatt 12.09.13. Feltet er benevnt som B1
og KBA. Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos
megler.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg
kjent med disse.

Even Husby
Jurist/Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 918 81 624
even.husby@em1.no

Standard/ Byggemåte/ Oppvarming

Øivind Storfjeld
Megler
Tlf. 930 93 237
oivind.storfjeld@em1.no

Vei-vann-kloakk
Tomt
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/
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fradeling ved endelig oppmåling utført av
kommunen, og er avhengig av hvor mange
bygg sameiet vil bestå av. Tomten disponeres av
seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring
eller sameievedtekter.

Tørkenisje.

4 kvm gulvareal
Gips eller betong,

Kjøpsbetingelser

av HTH, KP – Mono,

med bryter på vegg
• 2 uttak pr. 2 m kjøkkenbenk

Innredning

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp via private stikkledninger.
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Økonomi

Sameie/forretningsfører – TOBB
Selger har anledning til å stifte og å inngå bindende
forretningsføreravtale, med 6 mnd oppsigelse, på
vegne av sameiet.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt
styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av
sameiets budsjett, vedtekter og ev husordensregler.

Pris
Se prisliste.

Gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres
sameie ved overtakelse ev. via startkapital.

Betalingsbetingelser
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal
forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og
at disse opplysningene kan bli videre formidlet til
utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig
skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet
kan denne stilles som sikkerhet etter meglertakst
utført av EiendomsMegler 1.

Omkostninger
Som en del av det samlede vederlaget skal
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende
omkostninger:
Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi 
Tinglysingsgebyr skjøte p.t.
Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.
Stiftelsesgebyr velforening
Stiftelsesgebyr sameie/velforening
Startkapital sameie

Se prisliste
kr
525,kr
525,kr 
500,kr  1.000,kr  10.000,-

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/
telefoni bekostes av kjøper. En eventuell økning i
offentlige tinglysingsomkostningene må dekkes av
kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til
sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/
økning være selgers ansvar og risiko.

Kommunale avgifter og ligningsverdi
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av
ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
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Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed
ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som
gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet
av TOBB og kan fås ved henvendelse til megler.
Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og
fellesutgiftene.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg
til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige
grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten
for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk..
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter
bruksareal (BRA).

Felleskostnader
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel
av eierseksjonssameiets felleskostnader. Pr
overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr
10.000,- som settes av til startkapital til sameie.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte
felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital
på usolgte enheter.
Felleskostnader ihht prisliste antas å dekke bl.a.
avsetning til vedlikehold fellesarealer, abonnement
grunnpakke kabel-tv, energi fellesareal,
vaktmestertjeneste, forretningsførsel, forsikring
bygg og fellesarealer (ikke innbo) og andre
driftskostnader. Felleskostnadene inkluderer også
à konto fjernvarme kr 8,- pr kvm/mnd. Kostnad
for drift/vedlikehold av regulert park vil komme

i tillegg, og vil i fremtiden også bli inkludert i
felleskostnadene. Ovennevnte kostnader er stipulert
og er kun er basert på erfaringstall. Kommunale
avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon.

selger kan pålegge beboerne drift/vedlikehold på
et tidligere tidspunkt.

Leverandøravtaler
P-kjeller / Parkering / Bod
Hver leilighet får rettighet til 1 stk p-plass og
bod i lukket p-kjeller. Parkeringsplass/bod er
fellesareal, og selger forbeholder seg retten til å
fordele parkeringsplass/bod ved ferdigstillelse og
overtakelse.
Rammesøknad 1 omfatter kun Bygg A, B og C slik
at parkeringskjeller vil i første omgang ikke bli fullt
utbygd iht kjellerplan. Det tas høyde for at det vil bli
etablert en provisorisk innkjøring til p-kjeller.
Område for sykkelparkering etableres foran hvert
bygg, ihht. landskapsplan. Sykkelstativ leveres ikke.

Park / Real sameie
f_Park1, ref. reguleringsplan, skal opparbeides som
felles lek- og uteoppholdsareal for all bebyggelse
innenfor planområdet. Det skal opparbeides
minimum 750kvm lekeareal innenfor f_Park1. Park
vil overtas og driftes/vedlikeholdes av boligene i
prosjektet Stokkes Hage.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å
vedstå seg og respektere foreningens rettigheter
og plikter. Regulert park skal overskjøtes beboerne
i boligfeltet. Kostnadene ved forvaltning av slikt
parkareal vil bli fordelt på beboerne, og størrelse på
kostnad er p.t. ikke endelig vedtatt.

Selger har på vegne av sameie anledning til å inngå
bindende avtale vedrørende serviceavtaler og
andre avtaler med ev. følgende leverandører:
• Heisleverandør
• Leverandør av telefonlinje til heiskpeer
• Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
• Forretningsfører, TOBB
• Leverandør av TV og internett med 3 års
bindingstid, Canal Digital
• Ventilasjonsleverandør

Finansiering
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine
mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om
dette.

Øvrige kjøpsforhold

Dokumentavgift for andel park/fellesareal er
inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og betales
ved overskjøting av leiligheten.

Selger

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte
ev. overskjøting av park/fellesareal om det skjer
som opprettelse av realsameie eller overskjøting
til velforening samt å benytte deler av sameiets
eiendom ev parkareal til riggplass i forbindelse med
senere utbygging.

Overtakelse

Selger forbeholder seg retten til å avvente
overskjøting til hele prosjektet er ferdigstilt, men

Stokkes Hage Utbygging AS, org nr 915 274 811

Beregnet ferdigstillelse er beregnet til
oktober – senest 1. desember 2017.
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.

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 inklusiv omkostninger er bekreftet
mottatt på meglers klientkonto.
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.

Heftelser/servitutter
Ingen heftelser følger eiendommen ved salg. Det
er lovbestemt panterett til sameiet.Eiendommen er
under sammenføying og fradeling, og det er ennå
ikke avklart hvilke servitutter som vil følge det nye
bruksnummer.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende servitutter/rettighet:• 3.09.1912 dagboknr:
900225 Erklæring vedrørende Elektriske kraftlinjer
• 08.01.1948 dagboknr:
41 Vilkår for statstilskudd ifm senking/lukking av
grøft/bekk
• 24.03.1981 dagboksnummer:
3136 Bestemmelse om bebyggelse Gnr 102/Bnr 627
Servitutter som ikke skal gjelde den nye
eiendommen vil bli forsøkt slettet. Fra hovedbølet
som eiendommen er fradelt fra, kan det være
tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog
har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike
erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne
eiendommen.

Fellesarealer/utomhusarealer

Offentlige forbehold

Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig med
at den enkelte leilighet overtas. Det vil gjennomføres
en befaring av felles/utomhusarealer med styret
for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt
manglende ferdigstillelse.Overtakelse av boligen
med tilhørende andel
fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om
fellesareal/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.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan
påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli
påkrevd av offentlig myndighet eller lignende,
deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold
av energi/nettverk, trafo, renovasjon m.m.

Selgers forbehold
Selger har ingen forbehold.

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder
også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.
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Generelle forutsetninger
Kjøpsbetingelser
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av
bolig. Boligen er i fortsettelsen omtalt som leilighet.
Avtale anses inngått når kjøper har levert megler
skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er
meddelt.
Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev,
leveransebeskrivelse og skriftlige opplysninger
i prospekt/brosjyremateriell, de samlede
avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle leiligheten.
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.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihåndsog 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 r 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.

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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Bustadoppføringslova bruker betegnelsen
entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes
uttrykkene selger og kjøper om de samme
betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.
Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøpere som ønsker å
erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg
retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å
måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende
lovgivning til enhver tid til anvendelse.
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.
Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av
nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i
mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger
har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet.
Selger forbeholder seg retten til å
heve kjøpekontrakten i samsvar med
bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet
punktum. Selger anses å ha instruksjonsrett over
skjøtet frem til dette er tinglyst, hvilket innebærer at
selger kan instruere megler om ikke å tinglyse skjøtet
dersom kjøper uberettiget holder tilbake hele eller
deler av kjøpesummen.

Eierforhold
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen
medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få
enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt
tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter
som medlem i et eierseksjonssameie følger av
eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av 23.
mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven), og vedtektene til
enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon
for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet
(legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens
§ 25. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan
erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av
erverv av fritidsbolig.

Garantier
For de leiligheter som blir solgt etter
Bustadoppføringslova skal selger stille de
nødvendige garantier i samsvar med
Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47. Garantien
er gjeldende 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. Garantien jfr. Bustadoppføringslova § 12 vil bli
rekvirert når bindende kjøpsbekreftelse er akseptert.
De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom
kjøper og selger, og garantiene sendes av praktiske
årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av kjøper.
Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av
samlegaranti vil denne bli tilsendt forretningsfører/
formann i sameiet.
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.

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 planog 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
3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at ihht til kravene i TEK 10
må ikke vinduer leveres som åpningsvinduer.
Soverom kan i enkelte tilfeller leveres med lufteluke
pga brannvern. Det er ikke endelig avklart for

vinduer på soverom i hus C, men mest sannsynlig
åpningsvindu for alle leilighetene i hus C.

knyttet til kundeendringer til betaling sammen med
kjøpesummen for leiligheten.

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. 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.

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.

Tillegg-/ endringsarbeider

Avbestilling

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller
tilleggsarbeider:
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.

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.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47,
kan selgeren/underleverandør kreve at kjøperen
betaler forskudd for vederlag for endringer og
tilleggsarbeider. Uten §47-garanti, forfaller kostnader

Dersom kjøper ikke har betalt innen 15 dager etter
avtalt overtagelsesdato, 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.

Forsinket levering
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.

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 §§ 52 og 53. Kjøper bærer all
risiko ved avbestilling

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 majure,
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 ved salg
av nåværende bolig da byggforsikringen til selger
ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved
slik forsinkelse.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser
og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

Forsinket betaling
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.
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.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å
forlenge betalingsfristen utover de frister som er
avtalt.

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 etter ferdigstillelse.

Arealangivelse
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å
betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger,
inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til
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bruksarealet kommer utvendig bod utenfor,
eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse.
Partene har ingen krav mot hverandre dersom
arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større en
markedsført areal

reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil
selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova
ved ev. videresalg som også medfører
garantistillelse.

Vedlegg til kontrakt
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.
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.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer,
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og
dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og
overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.

Transport av avtalen
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter
samtykke fra selger. Videresalg før selgers forbehold
er avklart vil ikke bli akseptert. Etter denne dato
kan det påløpe et administrasjonsgebyr. 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
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Bustadoppføringslova, Eierseksjonsloven, budsjett,
tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er
vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til
megler.
TOBB Eiendomsforvaltning AS

SAMEIET STOKKES HAGE C OG D
Budgiving
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.

Meglers vederlag
Endringer i gebyr / omkostninger

Driftsbudsjett og beregning av felleskostnader
for sameiet Stokkes Hage, bygg C

I forbindelse med salg av denne eiendommen er
avtalen om vederlag mellom selger og megler:
Provisjon 1,2 % pr enhet, eks. 25 % mva. For øvrig
er partene enige om at dersom prosjektet ikke
blir realisert innen fristen for sletting av utbyggers
forbehold om tilstrekkelig antall salg, skal ikke
utbygger belastes for vederlag for salg. Endelig
offentlig godkjenning er utbyggers ansvar og
risiko, slik at om prosjektet ikke blir realisert pga.
manglende offentlig godkjenning, så skal utbygger
betale vederlag for salg.

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.

BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

Bolig

Næring

Antall seksjoner:

32

1

Prisutvikling i %:

2,5

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

320 000
700 091
203 520
61 200
141 696
38 400

717 593
208 608
62 730
145 238
39 360

735 533
213 823
64 298
148 869
40 344

753 921
219 169
65 906
152 591
41 353

772 769
224 648
67 553
156 406
42 386

1 464 907

1 173 529

1 202 868

1 232 939

1 263 763

61 073
10 000
30 000
38 400
65 000
40 000
61 200
40 000
141 696
80 000
35 000
90 000
204 018
203 520
25 000
20 000

62 600
10 250
30 750
39 360
66 625
41 000
62 730
41 000
145 238
82 000
35 875
92 250
209 118
208 608
25 625
20 500

64 165
10 506
31 519
40 344
68 291
42 025
64 298
42 025
148 869
84 050
36 772
94 556
214 346
213 823
26 266
21 013

65 769
10 769
32 307
41 353
69 998
43 076
65 906
43 076
152 591
86 151
37 691
96 920
219 705
219 169
26 922
21 538

67 413
11 038
33 114
42 386
71 748
44 153
67 553
44 153
156 406
88 305
38 633
99 343
225 197
224 648
27 595
22 076

1 144 907

1 173 529

1 202 868

1 232 939

1 263 763

DRIFTSRESULTAT

320 000

0

0

0

0

ÅRSRESULTAT

320 000

0

0

0

0

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12

320 000
0
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

INNTEKTER
Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Fjernvarme/varmt tappevann
Tillegg for p-kjeller
Tillegg for kabel-tv/internett
Velforeningskontingent
Sum inntekter
KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Revisjon
Styrehonorar (inkl.aga)
Velforeningskontingent
Løpende vedlikehold
Heis (inkl.service)
P-kjeller
Brøyting/strøing
Kabel-tv/internett
Vaktmestertjenester/renhold fellesareal
Fellesstrøm
Bygningsforsikring
Kommunale avgifter (inkl renovasjon)
Fjernvarme/varmt tappevann
Kostnader MBU, fjerv./varmt tappevann
Andre driftsutgifter
Sum kostnader

Antatt endring FK fra 01.01:

Budsjettforutsetninger:
Felleskostnader:
Alle felleskostnader er fordelt etter brøk (BRA), unntatt p-kjeller, kabel-tv/internett og
velforeningskontingent som fordeles flatt. Vedlagte driftsbudsjett er forslag. De fleste postene
er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i driftsbudsjett kan medføre
endringer i felleskostnadene. Det tas forbehold om endringer i eierbrøken inntil
seksjonsbegjæringen foreligger.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.
Startkapital er kr 10.000,- per seksjon ved oppstart.
Velforeningskontingenten er satt til kr 100,- per mnd/seksjon.
Drift/vedlikehold av p-kjeller er satt til 150 kr/mnd pr plass.
Kollektiv avtale på kabel-tv/internett fra Canal Digital er estimert til 369kr/mnd.
Fjernvarme/varmt tappevann er estimert til 8 kr/m2 pr mnd. Det er i budsjettet lagt opp til at
reelt forbruket avregnes en gang i året.
Løpende vedlikehold, brøyting/strøing, og fellesstrøm er satt opp på bakgrunn av erfaringstall
og utforming av bygningsmassen.
Kommunale avgifter er stipulert med et snittforbruk på 70m3 per seksjon, i forhold til Stjørdal
Kommunes gjeldende priser fra 01.01.16. I tillegg er renovasjon stipulert på priser fra
Innherred renovasjon for nedgravde containere.
Individuelt strømforbruk er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette faktureres normalt ut til
hver enkelt seksjon.
Endringer i felleskostnadene:
Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjettet, areal (opp mot
endelig seksjonering) eller uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i
felleskostnadene.
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Leil.

Leil.nr.

Etasje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Næring

C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4
C 3.1
C 3.2
C 3.3
C 3.4
C 4.1
C 4.2
C 4.3
C 4.4
D 1.1
D 1.2
D 1.3
D1.4
D 2.1
D 2.2
D 2.3
D 2.4
D 3.1
D 3.2
D 3.3
D 3.4
D 4.1
D 4.2
D 4.3
D 4.4

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

Areal
BRA
m2
83
59
40
79
91
59
40
79
91
59
40
79
91
59
40
79
78
64
43
78
78
64
43
78
78
64
43
78
78
64
43
78

P-kjeller

2120

5100

år 1
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
300

Velforeningskontingent
år 1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Kabel-tv/
internett
år 1
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369
369

3200

11808

Fjernvarme Felleskostn. Totale felleskostn.
varmt tappev.
drift
per måned
år 1
år 1
år 1
664
2 284
3 567
472
1 624
2 715
320
1 101
2 040
632
2 174
3 425
728
2 504
3 851
472
1 624
2 715
320
1 101
2 040
632
2 174
3 425
728
2 504
3 851
472
1 624
2 715
320
1 101
2 040
632
2 174
3 425
728
2 504
3 851
472
1 624
2 715
320
1 101
2 040
632
2 174
3 425
624
2 147
3 390
512
1 761
2 892
344
1 183
2 146
624
2 147
3 390
624
2 147
3 390
512
1 761
2 892
344
1 183
2 146
624
2 147
3 390
624
2 147
3 390
512
1 761
2 892
344
1 183
2 146
624
2 147
3 390
624
2 147
3 390
512
1 761
2 892
344
1 183
2 146
624
2 147
3 390
300
16960

58341

Klipp ut kjøpsbekreftelsen eller ta et bilde
og sendt til EiendomsMegler 1
via faks, mail eller SMS:



Bindende kjøpsbekreftelse

Kjøpesum iht. prisliste kr. �����������������������������������������������������������������������+ omkostninger iht. prisliste
Skriver kjøpesum med bokstaver kr.��������������������������������������������������������������������������������00/100
Eventuelle forbehold���������������������������������������������������������������������������������������������������

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
faks 74 84 04 01
stjordal@em1.no

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i____________________________________ v/______________________________ tlf.____________________ kr________________________
Lån i____________________________________ v/______________________________ tlf.____________________ kr________________________

Morten Løvseth
morten.lovseth@em1.no
tlf. 901 31 606

Egenkapital i____________________________ v/______________________________ tlf.____________________ kr________________________
Finansiering kr.__________________________ bekreftet av______________________________________ Dato/kl.________________________

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

Ja

Nei

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ja

Nei

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.

BUDGIVER 1:

BUDGIVER 2:

Navn:

Navn:

Personnr.			

Personnr.			

Tlf. / mobil

Tlf. / mobil

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/dato:

Sted/dato:

Underskrift:

Underskrift:

95409

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)
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Stokkes Hage Hus C, leilighet __________

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Prosjektest nettside

stokkeshage.no

Morten Løvseth
Telefon 901 31 606
morten.lovseth@em1.no

Torstein Nordby
Telefon 452 11 938
torstein.nordby@em1.no

John Espen Jullumstrø
Telefon 932 86 245
john.espen.jullumstro@em1.no

