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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.

1

Herlige Hafjell
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— Det er vanskelig å tenke
seg en bedre helårsdestinasjon
enn Hafjell. Med høyfjellet i
ryggen og Gudbrandsdalen
for dine føtter venter eventyret
hvor du enn snur deg, sommer
som vinter.
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EN

Hafjelltoppen (1 059 moh)

Skavlen

Vinterpark

Mosetertoppen

Hafjell Alpinsenter
Fra Hafjell Front får du Hafjells bakker rett på utsiden. Her kan du spenne på deg
skiene og skli rett ut i Kringelåsløypa som ble benyttet under Lillehammer-OL i 1994.
Totalt består Hafjell Alpinsenter av 19 skiheiser, 33 nedfarter, 50 km med løyper og
864 høydemeter fra dal til fjell. Hafjell har bakker tilpasset alle nivåer; fra den yngste
nybegynner, til den mest erfarne entusiasten. Foretrekker du å gå bortover kan du
nyte godt av 600 km med tur- og langrennsløyper. Kartet er konseptuelt.

Krokheis

Stolheis

Gondol

Nedfart

Langrennsløype

Skivei
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GA

IA

Gaiastova

Hafjell Panorama

Midtstasjonen

Olympiatunet

Skitorget (195 moh)

Kvitfjell / Trondheim

Lillehammer / Oslo
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365 dager
i året
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Hafjell er kanskje mest kjent som et snøsikkert
skieldorado for både store og små, men det er like fint
her om sommeren når du for eksempel kan gå den
klassiske Peer Gynt-stien fra Gausdal eller padle kajakk
i Gudbrandsdalslågen. For ikke å snakke om høsten
når skogen eksploderer i oker og rødt, og du kan gå
milevis på slake fjellstier, kun utrustet med bærplukker
og litt niste. Eller om våren når snøsmeltingen får
Gudbrandsdalslågen til å buldre, og det er på tide å
smøre opp sykkelen for en ny sesong i Hafjell Bike Park.
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Det er ikke få gode minner som er
skapt i Hunderfossen Eventyrpark, som
ligger en kort kjøretur fra Hafjell Front.
Hvert år besøker over en kvart million
eventyrlystne barn og voksne parken
for å kose seg i Ivo Caprinos magiske
verden der mer enn 60 attraksjoner står
klare. Det er ikke rart at dette blir kalt
«hele Norges eventyrpark».
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Lille—
hammer
Mange forbinder nok fortsatt Lillehammer, som ligger så vakkert til ved
nordenden av Mjøsa, med Vinter-OL i 1994. Men Lillehammer har vært en
møteplass og et handelssentrum siden 1300-tallet og hatt bystatus siden 1842.
Lillehammer har mye å by på for den som bare vil slappe av og kose seg med
litt kafeliv og shopping. Midt i Lillehammer ligger Storgata, en av byens eldste
gater og som har vært Lillehammers handelssentrum i over fem hundre år.
I dag er Storgata, med sin gamle trehusbebyggelse, kanskje Norges mest
stemningsfulle handlegate der det hersker en avslappet og lun atmosfære.
Ellers kan Lillehammer friste med alt fra klatresenter til badeland, så du trenger
ikke fortvile om været skulle være på vrangen. Holder du til i Hafjell Front,
er de gode opplevelsene aldri langt unna.
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Hafjell Golfklubb

Hafjell Alpinsenter
Hunderfossen Eventyrpark

E6

Lysgårdsbakkene Hoppanlegg

Hafjell til:
Oslo = 2t 30 min
Hamar = 1t 10 min
Drammen = 3t
Trondheim = 4t 30 min
Kvitfjell = 45 min

Lillehammer sentrum

2

Hafjell Front
— et fjellparadis
for hele familien
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Restaurant Skavlen
(Gondoltoppen)

Lev med
skiene på
Selv om leilighetene i Hafjell Front i høyeste grad er fritidsboliger
for helårsbruk, er det ikke til å komme fra at Hafjell handler
mye om skisport. Om vinteren er været stabilt og kaldt, og
omgivelsene er noen av de flotteste i hele Norge. Skisport er
også en viktig dimensjon ved Hafjell Front, som ligger i direkte
tilknytning til skianlegget i Hafjell. Alt er lagt til rette for at du
bare kan spenne på deg skiene om morgenen og sette av gårde,
enten du foretrekker langrenn eller alpint.

Felleshus

H

Hus D, E, J og K inngår i salgstrinn 1.
Hus H og I inngår i salgstrinn 2.
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Gaiastova

Alpinbakke

Tilfartsløype til alpinbakken

D

E

I
J
K

Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Smør —
mekk
— vask
lapp

Sportsutstyret ditt fortjener
vedlikehold og god oppbevaring.
I Hafjell Front er det tilrettelagt
egen smøre- og mekkebod
for sykkel og ski. Praktisk og
uvurdelig for forberedelsene.
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Felleshuset
Folk velger Hafjell kanskje først og fremst på grunn av alpinanlegget, de fantastiske
langrennsløypene innover mot Sjusjøen, nærheten til den koselige småbyen
Lillehammer og de gode veiene oppover Gudbrandsdalen.
Samtidig er det et faktum at mennesker er ulike, og at ikke alle i familien nødvendigvis
betrakter en lang skitur som den ultimate opplevelsen. I Hafjell Front vil vi derfor også
tilrettelegge for mer enn ski- og friluftsliv. Sentralt i prosjektets første utbyggingsfelt vil
vi nemlig etablere et aktivitetshus, til felles glede for alle fremtidige beboere i prosjektet.
Felleshuset, totalt på ca. 260 kvm, vil gå over tre etasjer – en etasje med treningssenter, en etasje med lekerom for småbarn og en etasje med aktivitetsrom for barn,
ungdom og voksne.
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Felleshuset — 1. etasje
I første etasje etableres et godt utstyrt treningsrom, tilrettelagt
for både mosjonister og aktive. I kondisjonsavdelingen kommer
spinningsykler, tredemøller, romaskiner og stakemaskiner.
I styrkeavdelingen kommer apparater og manualer, med
muligheter for å trene både mage, rygg, bein og armer.
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Felleshuset — 2. etasje
I andre etasje etableres lekerom for de minste,
tilpasset barn i alderen 1–10 år. Her planlegger
vi blant annet legorom, ballsjø og klatrestativ.
I tillegg kommer sittegrupper hvor de voksne
kan slappe av mens barna leker.
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Felleshuset — 3. etasje
I øverste etasje etableres aktivitetsrom,
spesielt tilrettelagt for barn og unge, men
selvfølgelig også åpent for de voksne.
Her kan dere kose dere med et slag biljard,
en runde ved shuffleboard’et eller hva med
en familieturnering i air-hockey. Vi planlegger
også en egen gamingsone, et supert sted å
bli bli kjent med naboene på fjellet.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Arkitektens
tanker
Da vi startet prosjektet Hafjell Front, ønsket vi å skape fritidsboliger
som favnet det gode livet til fjells. De måtte være komfortable og ha
rikelig med rom for gode måltider og kos i sofakroken. Samtidig måtte
de være praktiske og ha tilstrekkelig plass til skiutstyr og våte klær.
Vi ønsket også å gi de storslagne omgivelsene den oppmerksomheten
de fortjener, ved hjelp av store vindusflater som både rammer inn
utsikten og slipper inn rikelig med lys.
Selve bygningene ble tilpasset det skrånende terrenget for å skape
en god balanse mellom ønsket om god utsikt og bevaring av skogsopplevelsen. I prosjektet er det også viktig at alle terrenginngrep er
gjort så skånsomt som mulig og gjenplantes med stedegne arter slik
at avtrykket i landskapet blir minimalt.
Utvendig har Hafjell Front fått en utforming med omfattende bruk av
treverk i solide dimensjoner og takutstikk som gir karakter til tak og
fasade. Dette gjør at prosjektet fremstår som moderne, men likevel med
et tydelig rotfeste i Gudbrandsdalens lange og gode byggetradisjoner.
Dette, i kombinasjon med en svært gjennomtenkt materialbruk og effektiv
utnyttelse av det innvendige arealet, gir Hafjell Front det lille ekstra.

Einar Jarmund
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Einar Jarmund & Co har god
erfaring med destinasjonsutvikling
til fjells. Det er kanskje ikke så
rart det blir kvalitet og koselige
miljøer når man kalles Oslos
hyggeligste arkitektkontor.

Arkitekt Einar Jarmund

Nirvana Kvitfjell, 2006.
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Eksteriør leiligheter i Myrkdalen, 2016.

Eksteriør leiligheter i Myrkdalen, 2016.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Kringelåslia

Tilfartsløype til al

pinbakken
Felleshus

Storsteinvegen

Senere salgstrinn

Senere salgstrinn

Senere salgstrinn

lgstrinn

Senere sa

Senere salgstrin

n

H
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Hus D, E, J og K inngår i salgstrinn 1.
Hus H og I inngår i salgstrinn 2.
Felleshus etableres i forbindelse
med utbygging av senere byggetrinn.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Det fine med utsikt er at du kan bruke den til hva
som helst. Du kan bruke den til å hvile øynene på
eller til å hente energi til å gå ut. Du kan invitere
folk til å se på den sammen med deg, eller du
kan nyte den i ensom majestet. Du kan til og
med sovne til den, og den er like blid etterpå!
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Fjellheimen
Det er et privilegium å ha sitt eget sted på fjellet du kan ta med familie
og venner til. Et sted der dere kan dele gode opplevelser og skape felles
minner. Eller som du kan bruke som et hjemmekontor med bedre utsikt
enn selv det mest forseggjorte kontoret i byen kan tilby. Det er en glede å
være så tett på fjellet og oppleve det gjennom hele året på ski og sykkel
eller til fots. Gå dine egne stier og finn dine egne spor. Eller stikke innom
Gaiastova for en bedre lunsj i peisestua.
Men mest av alt er det bare utrolig deilig å kunne våkne til den fantastiske
utsikten. Labbe ut på kjøkkenet, sette på kaffen og fyre i peisen mens
morgensolen sakte glipper opp fra horisonten. Legge noen rundstykker
i ovnen og vente på at resten av gjengen våkner.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Et godt sted å være
Leilighetene i Hafjell Front er laget for at du
skal slappe av og senke skuldrene. Helt fra
parkeringsplassen, via den innbydende entréen,
forbi den moderne peisovnen, og helt ut til den
luftige balkongen med den flotte utsikten er alt
lagt til rette for at du skal nyte oppholdet uten
bekymringer. Vi har lagt vekt på bruk av tre
og naturlige materialer for å skape en lun og
varm atmosfære, samtidig som interiørdesignet
oppleves som tidløst og moderne. Vi vil rett og
slett at Hafjell Front skal være et godt sted å
være for deg og dine.
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— Gjennomgående bruk av tre
og store vindusflater gir stuen
en lun og varm atmosfære uten
at du mister noe utsikt.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Ingen skavanker, skjeve gulv eller stygge
skruehull i veggene til å forstyrre idyllen.
Bare nye, velduftende materialer.

Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper en brukt selveier fritidsbolig, må du
betale dokumentavgift på 2,5 % til staten som beregnes
av hele kjøpesummen. Kjøper du derimot en helt ny
selveier fritidsbolig, beregnes dokumentavgiften kun av
tomteverdien, og ikke av hele kjøpesummen. Med andre
ord får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger ved å
kjøpe ny/prosjektert selveier fritidsbolig.

Ingen utleieplikt!

Høyere teknisk standard
Din nye fritidsbolig i Hafjell Front gir deg også høyere teknisk standard
enn en brukt fritidsbolig, for eksempel i form av bedre isolering,
balansert ventilasjon, flere el-uttak, moderne brannsikringstiltak m.m.

Fast pris
I Hafjell Front er det ingen
stressende budrunder, men
fast pris på fritidsbolig.
Kjøper du derimot en brukt
fritidsbolig, er det ikke
bare budrunder, du kan
heller aldri være helt sikker
på den totale kostnaden
til oppussing og teknisk
oppgradering.

Lovfestet
garanti
Du har en lovfestet garanti på
5 år når du kjøper ny fritidsbolig
(bustadoppføringslova § 12)
og dermed et mye sterkere
rettsvern enn om du kjøper
brukt fritidsbolig.

Du får den
som du vil
Når du kjøper ny fritidsbolig av
oss, får du ikke bare mulighet til
å tilpasse den til din smak med
tanke på innredning og materialvalg, du får også anledning til å
velge mellom ulike planløsninger.
Gjennom god planlegging får du
en fritidsbolig som passer perfekt
for ditt bruk og for din smak.

Venner for livet
Du flytter inn i et nyetablert sameie
samtidig med alle dine fremtidige
fjellnaboer. Det er mye enklere å
knytte bånd og stifte vennskap når
alle starter på likt, kontra det å flytte
inn i et etablert sameie hvor det
meste allerede er «satt».

Lite vedlikehold
Alle bygg trenger vedlikehold,
men ved kjøp av ny fritidsbolig
i Hafjell Front vil det ikke være
behov for oppussing på mange år.
Dette sparer du penger og
verdifull fritid på.
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Oversikt
Planløsninger
Alt. planløsninger
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Trinn 1–2
36 leiligheter fra 64 til 90 m2

B

G

C

H

D
I
E
J

K
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D101

BRA: 86,3 m2
P-ROM: 84,4 m2
Plan 1

D202

BRA: 88 m2
P-rom: 86,1 m2
Plan 2

E101

BRA: 64,6 m2
P-rom: 62,7 m2
Plan 1

E202

BRA: 66,3 m2
P-rom: 64,4 m2
Plan 2

H101

BRA: 64,6 m2
P-rom: 62,7 m2
Plan 1

H202

BRA: 66,3 m2
P-rom: 64,4 m2
Plan 2

I101

BRA: 77,6 m2
P-rom: 75,7 m2
Plan 1

I202

BRA: 79,3 m2
P-rom: 77,4 m2
Plan 2

J101

BRA: 77,6 m2
P-rom: 75,7 m2
Plan 1

J202

BRA: 79,3 m2
P-rom: 77,4 m2
Plan 2

K101

BRA: 64,6 m2
P-rom: 62,7 m2
Plan 1

K202

BRA: 79,3 m2
P-rom: 77,4 m2
Plan 2

D102

BRA: 86,3 m2
P-rom: 84,4 m2
Plan 1

D301

BRA: 89,7 m2
P-rom: 87,8 m2
Plan 3

E102

BRA: 64,6 m2
P-rom: 62,7 m2
Plan 1

E301

BRA: 68 m2
P-rom: 66,1 m2
Plan 3

H102

BRA: 64,6 m2
P-rom: 62,7 m2
Plan 1

H301

BRA: 68 m2
P-rom: 66,1 m2
Plan 3

I102

BRA: 77,6 m2
P-rom: 75,7 m2
Plan 1

I301

BRA: 81 m2
P-rom: 79,1 m2
Plan 3

J102

BRA: 77,6 m2
P-rom: 75,7 m2
Plan 1

J301

BRA: 81 m2
P-rom: 79,1 m2
Plan 3

K102

BRA: 77,6 m2
P-rom: 75,7 m2
Plan 1

K301

BRA: 68 m2
P-rom: 66,1 m2
Plan 3

D201

BRA: 88 m2
P-rom: 86,1 m2
Plan 2

D302

BRA: 89,7 m2
P-rom: 87,8 m2
Plan 3

E201

BRA: 66,3 m2
P-rom: 64,4 m2
Plan 2

E302

BRA: 68 m2
P-rom: 66,1 m2
Plan 3

H201

BRA: 66,3 m2
P-rom: 64,4 m2
Plan 2

H302

BRA: 68 m2
P-rom: 66,1 m2
Plan 3

I201

BRA: 79,3 m2
P-rom: 77,4 m2
Plan 2

I302

BRA: 81 m2
P-rom: 79,1 m2
Plan 3

J201

BRA: 79,3 m2
P-rom: 77,4 m2
Plan 2

J302

BRA: 81 m2
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planløsninger
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Alternative
planløsninger for
leilighetene på
2
64–68 m
Leilighetene på 64,6 m2 (plan 1), 66,3 m2 (plan 2) og
68 m2 (plan 3) kan leveres med flere ulike planløsninger.
På de neste sidene viser vi alternativene.

Bygningsvolumene blir lengre for hver etasje, dette slik at leilighetene
i plan 2 er litt større enn de underliggende i plan 1. Tilsvarende er
leilighetene i plan 3 litt større enn de underliggende i plan 2.
Merk at vi har valgt leilighetstypen på 66,3 m2 (plan 2) for å vise de
ulike alternativene, de røde stiplede linjene viser hvor yttervegg for
henholdsvis 64,6 m2 (plan 1) og 68 m2 (plan 3) kommer.
Balkong- og vindusplasseringer vil kunne avvike noe. Videre vil enkelte
leiligheter være speilvendte av alternativene vist på de neste sidene.
Kontakt megler for nærmere informasjon.
Priser for de ulike alternativene fremkommer av den til enhver tid
gjeldende prisliste. Noen alternativer er vederlagsfrie valg. Kontakt
megler for informasjon om beslutningsfrist og leveranse.
Ved valg av alternative løsninger vil BRA areal for leiligheten forbli
uendret, mens leilighetens primære rom (P-rom) vil bli redusert i de
tilfeller soverom blir erstattet med bod.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 159

Standard planløsning
Leiligheter på 64–68 m2

Arealeffektiv og meget møbleringsvennlig 4-roms
leilighet. Et ideelt alternativ for deg som ønsker
å prioritere mange sengeplasser, med dertil
mulighet for å invitere med gjester til fjells. Flott
oppholdssone med store vinduer som slipper
inn mye lys. Moderne peisovn og flott kjøkken i
åpen løsning mot stue. Sydvestvendt og meget
anvendelig balkong. Gode garderobesoner i entré
og på alle soverommene samt praktisk bod ved
inngangspartiet. I tillegg medfølger sportsbod og
parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Legg merke til at soverommene har inngang fra oppholdsrommet. På denne måten
unngår man unødvendig gangareal og får brukt arealet til opphold og ekstra sengeplasser.

Plantegningen viser leilighet E201.

160 — HAFJE LL FRONT — TRINN 1 OG 2

B
Alternativ planløsning
Leiligheter på 64–68 m2

I alternativ B er soverommet på 6,3 kvm fjernet til
fordel for større stue. Et godt valg om man ikke
trenger så mange sengeplasser og heller ønsker
seg en romsligere oppholdssone.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 161

C
Alternativ planløsning
Leiligheter på 64–68 m2

I dette alternativet er soverommet på 8,4 kvm
fjernet til fordel for en romslig bod. Adkomst til
boden både utenfra og fra leiligheten gjør den også
egnet som grovgarderobe, et sted å få av seg vått
tøy før du går inn i selve leiligheten. Opplegg til
vaskemaskinen er også flyttet hit og boden leveres
med sluk i gulvet. Videre er boden på 1,7 kvm
fjernet til fordel for et utvidet bad med badstue.

162 — HAFJE LL FRONT — TRINN 1 OG 2

D
Alternativ planløsning
Leiligheter på 64–68 m2

I dette alternativet er to soverom fjernet til fordel
for både større stue (som i alternativ B) og stor
bod og badstue (som i alternativ C). Et godt
valg om man ønsker et sted forbeholdt seg selv
og eventuelt sin partner.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 163

E
Alternativ planløsning
Leiligheter på 64–68 m2

Dette alternativet har tilsvarende løsning som
alternativ C, sett bort fra at badstue utgår til
fordel for gjestetoalett. Stor bod med sluk og med
adkomst både fra ytre inngangsparti og leiligheten.
Et godt egnet rom å få av seg vått eller skittent tøy
før man entrer inn i selve leiligheten. Opplegg for
vaskemaskin er flyttet fra bad til bod.

164 — HAFJE LL FRONT — TRINN 1 OG 2

Alternative
planløsninger for
leilighetene på
2
77–81 m
Leilighetene på 77,6 m2 (plan 1), 79,3 m2 (plan 2)
og 81 m2 (plan 3) kan leveres med flere ulike planløsninger.
På de neste sidene viser vi alternativene.

Bygningsvolumene blir lengre for hver etasje, dette slik at leilighetene
i plan 2 er litt større enn de underliggende i plan 1. Tilsvarende er
leilighetene i plan 3 litt større enn de underliggende i plan 2.
Merk at vi har valgt leilighetstypen på 79,3 kvm (plan 2) for å vise de
ulike alternativene, de røde stiplede linjene viser hvor yttervegg for
henholdsvis 77,6 kvm (plan 1) og 81 kvm (plan 3) kommer.
Balkong- og vindusplasseringer vil kunne avvike noe. Videre vil enkelte
leiligheter være speilvendte av alternativene vist på de neste sidene.
Kontakt megler for nærmere informasjon.
Priser for de ulike alternativene fremkommer av den til enhver tid
gjeldende prisliste, noen alternativer er vederlagsfrie valg. Kontakt
megler for informasjon om beslutningsfrist og leveranse.
Ved valg av alternative løsninger vil BRA areal for leiligheten forbli
uendret, mens leilighetens primære rom (P-rom) vil bli redusert i de
tilfeller soverom blir erstattet med bod.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 165

Standard planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

Arealeffektiv og meget møbleringsvennlig 5-roms
leilighet. Et ideelt alternativ for deg som ønsker
å prioritere mange sengeplasser, med dertil
mulighet for å invitere med gjester til fjells. Flott
oppholdssone med store vinduer som slipper
inn mye lys. Moderne peisovn og flott kjøkken i
åpen løsning mot stue. Sydvestvendt og meget
anvendelig balkong. Gode garderobesoner i entré
og på alle soverommene samt praktisk bod ved
inngangspartiet. I tillegg medfølger sportsbod og
parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Plantegningen viser leilighet J201.

166 — HAFJE LL FRONT — TRINN 1 OG 2

B
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

I alternativ B er soverommet på 6,3 kvm fjernet
til fordel for større stue. Et godt valg om man
ikke trenger så mange sengeplasser og heller
ønsker seg en romsligere oppholdssone. Det
er fortsatt syv sengeplasser dersom man har
køyesenger i de to minste soverommene og
dobbeltseng i hovedsoverom.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 167

C
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,4 kvm
fjernet til fordel for en romslig bod. Adkomst til
boden både utenfra og fra leiligheten gjør den også
egnet som grovgarderobe, et sted å få av seg vått
tøy før du går inn i selve leiligheten. Opplegg til
vaskemaskinen er også flyttet hit og boden leveres
med sluk. Videre er boden på 1,7 kvm fjernet til
fordel for et utvidet bad med badstue.

168 — HAFJE LL FRONT — TRINN 1 OG 2

D
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,3 kvm fjernet
til fordel for større stue (tilsvarende alt. B). I tillegg er
soverommet på 6,4 kvm fjernet til fordel for en romslig
bod (tilsvarende alt. C). Adkomst til boden både
utenfra og fra leiligheten gjør den også egnet som
grovgarderobe, et sted å få av seg vått tøy før du går
inn i selve leiligheten. Opplegg til vaskemaskinen er
også flyttet hit og boden leveres med sluk.
Videre er boden på 1,7 kvm fjernet til fordel for et
utvidet bad med badstue.

TRINN 1 OG 2 — HAFJE LL FRONT — 169

E
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,4 kvm
fjernet til fordel for et ekstra bad. I tillegg er
opprinnelig bad utvidet til å inneholde badstue. Det
er syv sengeplasser dersom man har køyesenger
i de to minste soverommene og dobbeltseng i
hovedsoverom. To bad/dusjer gjør logistikken
enklere når man er flere som kommer hjem fra
bakken eller fjelltur samtidig.

17 0 — H A FJ E L L F R O N T — T R I N N 1 O G 2

F
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,4 kvm fjernet
til fordel for en romslig bod (tilsvarende alt. C).
Adkomst til boden både utenfra og fra leiligheten gjør
den også egnet som grovgarderobe, et sted å få av
seg vått tøy før du går inn i selve leiligheten. Opplegg
til vaskemaskinen er også flyttet hit og boden leveres
med sluk. Det er her et gjestetoalett i tillegg til bad.

T R I N N 1 O G 2 — H A FJ E L L F R O N T — 171

G
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

Dette alternativet er tilsvarende som alternativ F,
sett bort fra at soverommet på 6,3 kvm er fjernet
til fordel for større stue. Dette skaper god plass
til kjøkkenøyen man kanskje ønsker seg, langt
spisebord og/eller stuesalong nummer to.

17 2 — H A FJ E L L F R O N T — T R I N N 1 O G 2

H
Alternativ planløsning
Leiligheter på 77–81 m2

Dette alternativet er tilsvarende som alternativ F,
sett bort fra at gjestetoalettet står på motsatt side
av gangen og badstue er kommet inn i forbindelse
med utvidelse av baderommet. Boden (med sluk og
opplegg vaskemaskin) er noe redusert sammenlignet
med alternativ F, og har adkomst fra inngangspartiet.

T R I N N 1 O G 2 — H A FJ E L L F R O N T — 17 3

Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Alternative
planløsninger for
leilighetene på
2
86–90 m
Leilighetene på 86,3 m2 (plan 1), 88 m2 (plan 2)
og 89,7 m2 (plan 3) kan leveres med flere ulike planløsninger.
På de neste sidene viser vi alternativene.

Bygningsvolumene blir lengre for hver etasje, dette slik at leilighetene
i plan 2 er litt større enn de underliggende i plan 1. Tilsvarende er
leilighetene i plan 3 litt større enn de underliggende i plan 2.
Merk at vi har valgt leilighetstypen på 88 kvm (plan 2) for å vise de
ulike alternativene, de røde stiplede linjene viser hvor yttervegg for
henholdsvis 86,3 kvm (plan 1) og 89,7 kvm (plan 3) kommer.
Balkong- og vindusplasseringer vil kunne avvike noe. Videre vil enkelte
leiligheter være speilvendte av alternativene vist på de neste sidene.
Kontakt megler for nærmere informasjon.
Priser for de ulike alternativene fremkommer av den til enhver tid
gjeldende prisliste, noen alternativer er vederlagsfrie valg. Kontakt
megler for informasjon om beslutningsfrist og leveranse.
Ved valg av alternative løsninger vil BRA areal for leiligheten forbli
uendret, mens leilighetens primære rom (P-rom) vil bli redusert i de
tilfeller soverom blir erstattet med bod.

T R I N N 1 O G 2 — H A FJ E L L F R O N T — 175

Standard planløsning
Leiligheter på 86–90 m2

Vår største leilighetstype kan by på hele 4
soverom og 2 bad, hvorav det ene badet ligger
i tilknytning til hovedsoverommet. Den romslige
og møbleringsvennlige oppholdssonen har store
vindusflater, innholdsrikt kjøkken med kjøkkenøy og
plass til et stort spisebord som kan romme mange.
Moderne peisovn sentralt i rommet. Sydvestvendt og
meget anvendelig balkong. Gode garderobesoner
i entré og på alle soverommene samt praktisk bod
ved inngangspartiet. I tillegg medfølger sportsbod
og parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Plantegningen viser leilighet D201.
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B
Alternativ planløsning
Leiligheter på 86–90 m2

I alternativ B er soverommet på 6,3 kvm fjernet
til fordel for større stue. Et godt valg om man
ikke trenger så mange sengeplasser og heller
ønsker seg en romsligere oppholdssone. Det
er fortsatt syv sengeplasser dersom man har
køyesenger i de to minste soverommene og
dobbeltseng i hovedsoverom.
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C
Alternativ planløsning
Leiligheter på 86–90 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,4 kvm
fjernet til fordel for en romslig bod. Adkomst til
boden både utenfra og fra leiligheten gjør den også
egnet som grovgarderobe, et sted å få av seg vått
tøy før du går inn i selve leiligheten. Opplegg til
vaskemaskinen er også flyttet hit og boden leveres
med sluk. Videre er boden på 1,7 kvm fjernet til
fordel for et utvidet bad med badstue.
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D
Alternativ planløsning
Leiligheter på 86–90 m2

I dette alternativet er soverommet på 6,3 kvm fjernet
til fordel for større stue. Et godt valg om man ikke
trenger så mange sengeplasser og heller ønsker
seg en romsligere oppholdssone. Det er fortsatt fem
sengeplasser dersom man har køyeseng (som vist i
plantegningen) i det minste soverommet og dobbeltseng
i hovedsoverom. I tillegg er soverommet på 6,4 kvm
fjernet til fordel for en romslig bod. Adkomst til boden
både utenfra og fra leiligheten gjør den også egnet som
grovgarderobe, et sted å få av seg vått tøy før du går inn
i selve leiligheten. Opplegg til vaskemaskinen er også
flyttet hit og boden leveres med sluk. Videre er boden på
1,7 kvm fjernet til fordel for et utvidet bad med badstue.
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Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil kunne avvike fra faktisk situasjon. For vurdering av utsiktsforhold i den
enkelte leilighet, se koter i utomhusplan og konferer eventuelt med megler. Kun ment som illustrasjon.
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Viktige
opplysninger
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Leveransebeskrivelse
Hafjell front

Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegningene.
I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er
retningsgivende. Selger har rett til å foreta endringer for å ivareta
offentlige krav.
Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er
i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning,
hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og
vindusform, bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesarealer,
materialvalg, belysning, blomsterkasser, beplantning,
solavskjerming/markiser, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt
at kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning. Stiplet innredning
og garderobeskap medfølger ikke i standardleveranse. Sjakter
og VVS-føringer er ikke endelig dimensjonert. Salgstegningene
i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig
prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter.
Videre kan vindusplasseringen i den enkelte bolig avvike noe fra
de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske
utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og
branntekniske krav.
Boligene vil bli organisert som selveierboliger. Tiltakshaver er
Storsteinsvegen AS. Boligprosjektet bygges etter teknisk forskrift
TEK 17.
BEBYGGELSE
36 selveier fritidsleiligheter fordelt på seks bygg. Hus D, E, H, I,
J og K. For husene er det felles parkeringskjeller under husrekken
A til E med innkjøring ved sørvestgavl Hus B. Se utomhusplan for
adkomstforhold, innkjøring parkeringskjeller, interne gangveier mm.
KONSTRUKSJON
Bygningene oppføres på støpte ringmurer eller over dekket
på parkeringskjeller og med bærekonstruksjon i bindingsverk.
Fasader utføres i kledning eller limtrepanel (Grunnet + ett strøk.
Krympesprekker kan forekomme). På balkonger og markterrasser
leveres impregnerte terrassebord. Terrassegulv er å anse som
utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong, rekkverk
og konstruksjoner må påregnes ved regnvær og snøsmelting.
Innvendige vegger utføres med stenderverk, kledd med panel.
Mineralull i vegger mot våtrom, øvrige innervegger er ikke isolert.
Konstruksjonssystem er ikke ferdig prosjektert og vil kunne
avdekke behov for justeringer av sjakter, nye sjakter og påforinger.
Yttertak med bordtak eller tilsvarende. Takrenner kun over de deler
av taket som har underliggende balkong eller inngangsparti. Fri
avrenning fra takrenne (ingen nedløp).

bli anledning til vederlagsfritt å velge mellom totalt fire ulike
eikeparketter, uten tillegg i pris (forutsetter bytte i hele boligen og
innen nærmere fastsatte frister).
På bad og evt. badstue, samt entré leveres det keramiske fliser i
format 30x60 cm. I nedsenket sone i dusj leveres tilsvarende flis i
et mindre flisformat iht. flisprogram tilrettelagt av selger. Standard
gulvflis er av typen Vulcanic mate (grå matt) fra Minos, men kjøper
kan vederlagsfritt velge fargene Moss mate (beige/sandstein matt),
Night mate (mørk grå matt) og Ash mate (lys grå matt). Flisene
nevnt over er utstilt i visningslokalet på tomten og for øvrig hos
FagFlis i Oslo. Selger tar forbehold om å levere flis i tilsvarende
kvalitet fra annen leverandør. I innvendig bod leveres belegg på gulv.
I sportsbod i parkeringskjeller leveres asfalt eller betong på gulv.
Vegger: Alle innvendige vegger med unntak av bad og evt. badstue
leveres med stående beiset interiørpanel i furu. Det vil bli anledning
til å velge mellom fire ulike farger på interiørpanelet, uten tillegg i
pris (forutsetter bytte i hele boligen og innen nærmere fastsatte frister).
På bad og i evt. badstue leveres keramiske fliser i format 30x60 cm.
Standard veggflis er av typen Vulcanic mate (grå matt) fra Minos,
men kjøper kan vederlagsfritt velge fargene Moss mate (beige/
sandstein matt), Night mate (mørk grå matt) og Ash mate (lys grå
matt). I sportsbod i tilknytning til parkeringskjeller leveres systemvegger/troax. Hver bod leveres med tette vegger mot fellesareal og
tilgrensende boder, med luftespalte mot tak/gulv og dør som kan
låses med hengelås. Sportsboden er ventilert, men ikke oppvarmet.
Himlinger: Alle innvendige himlinger med unntak av bad og
badstue leveres med beiset interiørpanel i furu. Det vil bli anledning
til å velge mellom fire ulike farger på interiørpanelet, uten tillegg
i pris (forutsetter bytte i hele boligen og innen nærmere fastsatte
frister). Himling på bad vil være i hvitmalt gips. I badstue vil himling
være badstuepanel/spiler. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult
bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede himlinger,
fortrinnsvis i entré, bad og evt. over kjøkkenskap. Det vil være noen
synlige dragere (bærebjelker) i boligen. Dragere kles i interiørpanel
tilsvarende øvrige himling/vegg.
KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra Marbodal med modellen Vinga mørk grå
som standard. Kjøper kan også velge modellene Malevik Ljus og
Malevik Aspekt Frost uten tillegg i pris. 30 mm laminat benkeplate
med rett forkant i sort matt farge som standard, med mulighet for
å velge andre farger/overflater innenfor Marbodals sortiment av
laminatbenkeplater, uten tillegg i pris. Underlimt vaskekum i sort/
antrasitt utførelse. Ventilator montert under overskap.

Leilighetene vil ha en generell takhøyde på ca. 250 cm. I entré,
bad, bod og i enkelte partier i øvrige rom vil det bli nedsenket
himling (for fremføring av blant annet ventilasjonskanaler).

Selger kan velge å levere tilsvarende kvalitet fra annen anerkjent
leverandør. De kostnadsfrie alternativene tilbys under forutsetning
av at kjøkkenløsningen/mengden ikke endres i tilvalgsprosessen.
Egen kjøkkentegning for den enkelte bolig vil bli utarbeidet og
overlevert i forbindelse med tilvalgsprosessen.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Gulv: Alle rom med unntak av entré, bad, evt. badstue og bod
leveres med 13 mm 1-stavs eikeparkett som standard. Det vil

Kjøkken leveres forberedt for integrerte hvitevarer, men hvitevarer
er ikke standard. Hvitevarer kan bestilles i forbindelse med
tilvalgsprosessen.
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INNREDNING BAD
Innredning fra Gustavsberg med modellen Graphic i mørkegrønn
matt utførelse som standard. Kjøper kan velge tilsvarende modell
i grå eller hvit farge som vederlagsfritt tilvalg. Bredde i henhold
til kontraktstegning. Speil i innredningens bredde. Lys over speil
samt sorte LED downlights i himling. Ettgreps servantbatteri
og ettgreps dusjbatteri. På bad leveres takdusj (Estetic square
sort fra Gustavsberg eller tilsvarende). Dusjvegg(er) i glass i
henhold til kontraktstegning. Dusjsone er nedsenket med en
flishøyde. Vegghengt klosett i hvitt porselen med dempesete og
utenpåliggende sisterne. Det er avsatt plass, og leveres opplegg
for vaskemaskin og tørketrommel på bad eller i bod (i henhold
til kontraktstegning). Det kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til
tilliggende rom.
GARDEROBE
Garderobeskap leveres ikke, men kan bestilles i forbindelse med
tilvalgsprosessen. Mulig plassering av garderobeskap er stiplet på
salgstegning/kontraktstegning.
INNVENDIGE DØRER
Slette dører i mørk grå eller sort utførelse. Flat terskel med spalte
under dørbladet, for gjennomstrømning av luft.
VINDUER/VINDUSDØRER
Dører og vinduer i tre. Energiglass i henhold til forskriftskrav.
Vinduer leveres ferdig malt fra fabrikk i mørk grå eller sort utførelse
både innvendig og utvendig.
På soverom i tilknytning til inngangsparti (gjelder soverom på 6,4
kvm i de to største leilighetstypene) vil vindu av branntekniske
hensyn ikke være åpningsbart. Det leveres på disse soverommene
brannklassifisert lufteluke på vegg.
YTTERDØR LEILIGHET
Slett hovedinngangsdør med glass i sort eller mørk grå utførelse.
LISTVERK
Alt av listverk/gerikter rundt gulv, tak, vinduer, dører og overgang
mellom vegg og tak leveres i tilsvarende farge som vegg/panel
med synlige stifter.
DIVERSE UTSTYR
Brannslukkingsutstyr og røykvarslere leveres i henhold til
forskriftskrav.
OPPVARMING OG PEISOVN
Det leveres elektriske varmekabler med termostat på bad, i entré
og i innvendig bod på over 4 kvm. I øvrige oppholdsrom leveres
panelovner.
Det leveres peisovn i stue som vist på kontraktstegning.
Energi/oppvarmingskarakter for den enkelte bolig kan innhentes
hos megler etter at detaljprosjektering er gjennomført, og vil for
øvrig utgjøre en del av FDV-dokumentasjonen den enkelte kjøper
får ved ferdigstillelse.

VENTILASJON
Balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregatet plasseres i himling i
gang eller i bod. Plassering besluttes av selger i forbindelse med
detaljprosjekteringen. På kjøkken leveres ventilator med avkast via
yttervegg/yttertak eller ventilasjonsaggregatet.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra enkelte
fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder,
samt kabelføringer langs yttervegger og vegger/himling med lyd og
brannkrav. Som tilvalg kan det velges ekstra punkt som kan bli
trukket åpent. Det vil bli montert stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter
etter NEK400:2018. Det leveres belysning i boder og sportsbod.
Sorte LED downlights i bad og entré. Det vil bli montert stikkontakt
forberedt for vaskemaskin og tørketrommel som vist på plantegning.
Ved hovedinngangsdør leveres utelampe.
SANITÆR
Det monteres opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk og
opplegg for vaskemaskin i bod eller på bad som vist på plantegning.
Varmtvannsbreder på 200 liter fra OSO plasseres i innvendig bod i
tilknytning til leiligheten.
TV/INTERNETT
Selger vil besørge tilkobling til hovedfordeling/hovedpunkt på
tomten samt kobling frem til hver enkelt leilighet. Signalleverandør
vil være Alpin Infra AS. Den enkelte kjøper bestiller selv
abonnement. Ved bestilling påløper en tilknytningsavgift på
kr. 7500,-. Abonnementskostnad vil avhenge av valgt løsning,
se www.alpininfra.no for mer informasjon.
TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Alle tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet
på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides
punktplaner for elektro i forbindelse med tilvalgsprosessen.
Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger for blant
annet fremføring av sjakter for vann/avløp, ventilasjonskanaler og
elektriske føringer. Slike endringer kan også medføre avvik fra de
arealer som fremkommer av kontraktstegning og plantegningene
i prospekt.
UTENDØRS INNGANGSPARTI, TRAPP
Utvendige trapper/ramper/repos med trinndekke av galvanisert stål
eller impregnert trevirke og sidevanger i treverk.
PARKERINGSKJELLER
Med alle boligene følger én parkeringsplass i felles parkeringskjeller.
Det vil være anledning til å kjøpe ekstra parkeringsplasser (begrenset
antall plasser) i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.
Parkeringsplassene i parkeringskjelleren vil ha en bredde på ca.
2,5 m fra delelinje eller senter av tilliggende søyle. Parkeringsplasser
med vegg på den ene langsiden vil ha en bredde på ca. 2,8 m.
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Ladepunkt for el-/hybridbil kan bestilles som tilvalg. Tilgjengelig
effekt på det enkelte ladepunkt vil variere avhengig av antall biler
som lader samtidig og øvrig strømforbruk i sameiet. I perioder med
høyt samlet strømforbruk i sameiet innebærer dette at tilgjengelig
effekt på hvert enkelt ladepunkt reduseres for at tilgjengelig
kapasitet ikke skal bli overskredet.
Det leveres én portåpner per parkeringsplass. Dekke i
parkeringskjeller leveres med asfalt, drensasfalt eller betong.
Vegger i støvbundet betong og himling i støvbundet betong/
isolasjon. Fri kjørehøyde vil være ca. 2,1 m med stedvis lavere
takhøyde grunnet tekniske installasjoner. Det etableres ikke sluk
eller oljeutskiller. Vannansamling vil forekomme som følge av
avrenning av vann/snø fra biler.
SPORTSBOD
Det medfølger til hver leilighet 1 stk. sportsbod i tilknytning til
parkeringskjelleren eller i eget kjellerareal. Sportsboden vil være
på ca. 4 kvm. Sportsboden kommer i tillegg til bod ved leilighetens
inngangsparti, dette slik at krav til bod og oppbevaringsplass i
TEK 17, § 12-10, anses oppfylt. Boden leveres med gulv i betong
eller asfalt. Hver bod leveres med tette vegger mot fellesareal og
tilgrensende boder, med luftespalte mot tak/gulv og dør som kan
låses med hengelås. Sportsboden er ventilert, men ikke oppvarmet.
UTOMHUSARBEIDER
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i
utomhusplan for prospektet. Selger forbeholder seg imidlertid
retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og
materialvalg (se forbehold i salgsoppgaven). Grøntområder vil bli
tilsådd med stedsegen vegetasjon. Nødvendige støttemurer av
naturstein og tilbakefylling av stedlige masser mellom bygningene.
Det leveres utendørs belysning på terreng etter en nærmere
detaljert belysningsplan. Det leveres 1 stk. frostsikker utvendig
vannkran i tilknytning til innkjøringen til parkeringskjeller.
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. Øyer kommune stiller
krav til at regnvann skal fordrøyes lokalt på tomten. Ved større
nedbørsmengder må det påregnes noen vannansamlinger på
private gressbakker, samt deler av fellesareal.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig levering,
utforming og materialvalg for utomhusanlegget.
AVFALLSCONTAINERE
Avfall leveres til felles avfallsanlegg i Storsteinvegen.
EL-SKAP
Det leveres sikringsskap på vegg inne i den enkelte
bolig. Plassering besluttes av selger i forbindelse med
detaljprosjektering.
FORDELERSKAP FOR FORBRUKSVANN
Hver bolig får fordelerskap for forbruksvann inne i boligen, i
tillegg til vanninntak/stoppekran. Fordelerskap for forbruksvann er
planlagt etablert i himling på bad, men endelig plassering besluttes
av selger i forbindelse med detaljprosjektering.

FORDELERSKAP TIL STRØM OG TV/INTERNETT
Det vil bli satt opp fordelerskap for strøm og tv/internett inne
på tomten. Endelig plassering av disse blir besluttet ved
detaljprosjektering av prosjektet.
KUMMER
Det vil bli etablert kummer i forbindelse med spredenett for
forbruksvann, overvann samt avløp inne på tomten. Endelig
plassering av disse blir besluttet ved detaljprosjektering av
prosjektet.
FELLES SMØRE-/MEKKEROM
Smøre-/mekkerom leveres i tilknytning til parkeringskjelleren.
Gulv i betong eller asfalt samt vegger og himling i støvbundet
betong/isolasjon. Av utstyr leveres smørebukker, samt
mekkestativer for sykkel.
Rommet leveres med standard garasjeventilasjon og vil ikke være
egnet for påføring av gliderprodukter og annet som avgir giftige
gasser (eksempelvis fluorprodukter).
TILVALGSMULIGHETER
Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er beskrevet i
prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle
tilpasninger. Entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene
starter, utarbeide en tilvalgsbrosjyre eller tilvalgsportal hvor priser
og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å
flytte på tekniske installasjoner, som ventilasjonskanaler, elektriske
installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Det gis heller ikke
anledning til å endre på utvendig fasade eller vindusform.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/
kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og
endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet
dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne
mener skal være mulig å få levert av selger.
ANNET
Det kan bli høydeforskjell (trinn) fra stue og ut på balkong.
Der hvor produktnavn fremkommer i leveransebeskrivelsen
forbeholder selger seg retten til å levere tilsvarende kvalitet på
overflater og utstyr fra annen leverandør, uten at kjøper kan kreve
avslag i kjøpesum.

Oslo, 07.12.20
Solon Eiendom ASA
v/ Storsteinsvegen AS
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SELGER/HJEMMELSHAVER
Storsteinsvegen AS, org.nr. 923 257 829
C/O Solon Eiendom ASA, Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo
OVERTAGELSE OG INNFLYTTING
Byggestart forventes våren 2021, men er avhengig av nødvendige
tillatelser fra Øyer Kommune. Forventet ferdigstillelse i desember
2021, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og
utløser ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger
fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger
enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når
overtagelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før
ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper skriftlig melding
om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og
dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtagelsesperioden.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke
byggearbeidene er igangsatt per 31.10.2021.
Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en elektronisk håndbok
som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er
benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over
kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige
arbeider/produkter.
MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen
overtagelse av boligene. Det er selgers ansvar å fremskaffe
ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik
ferdigattest ofte foreligger lang tid etter overtagelse og blant
annet avhenger av årstid for opparbeidelse av uteareal. Midlertidig
brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk.
Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør
i forbindelse med overtagelsen.
FELLESUTGIFTER
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte
fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store
kostnadene blir vil blant annet avhenge av hvor mange ytelser
sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse
ytelsene. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr 15,– til
18,– per kvm BRA per måned, med tillegg på cirka kr. 100-150,–
per parkeringsplass per måned. Felleskostnadene tar ikke høyde
for oppbygging av vedlikeholdsfond, eksempelvis til beising av
boligene og andre større vedlikeholdsoppgaver.

I tillegg til de månedlige felleskostnadene, som faktureres via
sameiet, tilkommer for den enkelte seksjonseier følgende kostnader:
• Pliktig medlemskap i Kringelåslia Velforening, som blant annet
står for drift og vedlikehold av felles adkomstvei (Storsteinvegen).
Årlig medlemskontigent utgjør cirka kr 3 000,– per år.
• Kommunale avgifter (vann/avløp, renovasjon og feiing) og
eiendomsskatt. Avgiftene vil variere avhengig av størrelse på
boligen og faktisk forbruk. Se www.oyer.kommune.no for mer
informasjon og gjeldende satser.
• Kabel-TV/Internett (valgfritt).
• Strøm, innboforsikring, eventuell alarm og innvendig vedlikehold
av egen enhet.
Første års driftsbudsjett og felleskostnader fremlegges på
konstituerende årsmøte og er fastsatt av selger/vedtas i forbindelse
med konstituerende årsmøte. Kjøper vil være forpliktet til å dekke
sin forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter i henhold
til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. Det presiseres at
driftsutgifter for parkeringskjeller/carporter fordeles likt per
parkeringsplass. Driftskostnadene er budsjettert på bakgrunn av
erfaringstall fra lignende prosjekter og vil kunne være gjenstand
for senere endringer etter vedtak i årsmøtet. Kjøpere av bolig i
prosjektet er pliktige til å være medlem i Kringelåslia Velforening.
PRISER
Prisene fremkommer av prisliste som fås fra megler. Selger står til
enhver tid fritt til å endre prisen på enheter som ikke er solgt.
KJØPSOMKOSTNINGER
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi, ca. kr 100,–
per kvm BRA (se prisliste). Gebyr for tinglysning av skjøte, f.t.
kr 585,–. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner
i forbindelse med etablering av eventuelle lån, f.t. kr 792,– per
obligasjon inkl. attest. Seksjoneringsgebyr kr 5 000,–. Se prisliste
for total kjøpesum inklusive kjøpsomkostninger for den enkelte
bolig. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.
I tillegg innbetales à konto kr 75,– per kvm BRA til sameiet for likviditet
i oppstartsfasen. Dette er ikke en kjøpsomkostning og beløpet vil
innkalles fra den enkelte kjøper av sameiets forretningsfører i
forbindelse med fakturering av fellesutgifter fra og med overtagelse.
Tilsvarende skal det innbetales et likviditetsinnskudd til Kringelåslia
velforening på kr 2 000,– per enhet.

Fellesutgiftene skal dekke blant annet felles forsikring,
forretningsførsel samt drift og vedlikehold av fellesarealer og
adkomstvei.

BETALINGSPLAN
Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales ved
kontraktinngåelse til meglers klientkonto under forutsetning av at
selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova §12.

Etter ferdigstillelse av felleshuset vil de til enhver tid overleverte
boligseksjoner stå ansvarlige for sin forholdsmessig andel av
driftskostnadene til dette. I forbindelse med ferdigstillelse av felt 1,
med ca. 66 boligseksjoner, antas dette å utgjøre ca. 2-3,– per kvm
BRA leilighetesareal per måned.

Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin
helhet selger under forutsetning av at selger har stilt garanti i
henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti
tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i
kjøpt bolig for delinnbetalingen.
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Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg)
skal innbetales til meglers klientkonto én uke før overtagelse av
eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for
beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for
øvrige avtalte innbetalinger har selger rett til å heve handelen og
foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for
selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold.
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte
delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger,
som påløper på grunn av kjøpers mislighold.
GARANTIER
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger
plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i byggetiden
og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til
kjøper (gjelder kun kjøpere som er forbrukere). Dette følger av
bustadoppføringslova § 12, og slik garanti skal være stilt av selger
senest ti dager etter at selger har løftet sine forbehold. Overføring
av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at
selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til
videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.
LIGNINGSVERDI OG EIENDOMSSKATT
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Skatteetaten. Interessenter oppfordres til å
sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte megler for nærmere
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. Det tas forbehold
om at regelendringer kan medføre endret ligningsverdi for
boligene. Det gjøres oppmerksom på at Øyer kommune har
innført eiendomsskatt. Interessenter oppfordres til å sjekke www.
skatteetaten.no eller kontakte kommunen eller megler for nærmere
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi og eiendomsskatt.
FORRETNINGSFØRSEL
Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men en tidsbegrenset
kontrakt med forretningsfører vil bli inngått på vegne av sameiet før
konstituerende årsmøte. Kjøper aksepterer at selger står fritt til å
velge forretningsfører etter eget skjønn.
FORSIKRING
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtagelse,
deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet.
Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

REGULERINGSFORHOLD
Reguleringsplanen for eiendommen ble vedtatt i Øyer
kommunestyre den 12. desember 2019, og er senere stadfestet av
Fylkesmannen i Innlandet.
Dette prospektet representerer første byggetrinn av prosjektet
Hafjell Front. Prosjektet kan, i henhold til vedtatt reguleringsplan,
bebygges med 34 000 kvm BRA (inntil 375 boliger). Utbygging
vil skje etappevis. Hele utbyggingen vil ha sin adkomst fra
Storsteinvegen. Øvrige tilstøtende eiendommer er regulert til
grøntdrag, fritidsbebyggelse og infrastruktur tilknyttet Hafjell
skisenter. Det må påregnes at tilstøtende eiendommer, regulerte
og uregulerte, kan bli utviklet over tid.
HEFTELSER/ERKLÆRINGER/RETTIGHETER/FORPLIKTELSER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som
grunnbøkene viser. Grunnboksutskrifter følger som vedlegg
til denne salgsoppgave. De fremtidige seksjonene vil være fri
for rene pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til
sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser (Eierseksjonslovens § 31). Det kan forekomme
at servitutter/erklæringer blir tinglystsom pengeheftelser uten at
dette har begrensninger for råderetten. Selger kan også tinglyse
bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet,
pålagt av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser
knyttet til sameiet eller naboforhold. Det er per i dag tinglyst en
rekke heftelser/erklæringer på eiendommene. Pantedokument til
selgers bank og til megler (pant og urådighetserklæring)
er også tinglyst, men disse heftelsene vil bli innfridd i forbindelse
med kjøpers overtagelse av seksjonen.
AVTALEMESSIGE FORHOLD
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder
bestemme om de vil akseptere salg til aksjeselskaper, samt om de
vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Vedtekter for
sameiet vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører
og sendes kjøperne i forbindelse med innkalling til konstituerende
årsmøte. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag
for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til
vedtektene på senere generalforsamlinger/årsmøter.
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at vedtektene for
sameiet vil inneholde bestemmelser som sikrer et enhetlig uttrykk
på bebyggelsen, herunder føringer for utvendig solskjerming,
utvendig belysning, m.m.

MATRIKKEL/ADRESSE
Del av gnr. 12, Bnr. 208 og 209 i Øyer kommune. Endelig
bruksnummer er ikke fastsatt. Seksjonsnummer for hver bolig
fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Adressen er i dag
Storsteinvegen, 2636 Øyer. Endelig adresse og husnummer
fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt, før overtakelse.

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i
prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av denne
kjøpekontrakten og en eventuell aksept av bud fra selger gis under
samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt følger som vedlegg til
denne salgsoppgave.

TOMT
Sameiets tomt vil, etter fradeling, utgjøre ca. 8 900 kvm.
Eiendomsgrenser er ikke endelig fastsatt, og det tas forbehold
om justeringer i tomtearealet. Det vil være totalt ca. 66 boligseksjoner i sameiet.

Det kan være aktuelt med reseksjonering frem til siste seksjon
er solgt, og kjøper/sameier kan ikke motsette seg å undertegne
nødvendige begjæringer/erklæringer i denne sammenheng. Kjøper/
sameier plikter å medvirke til slik reseksjonering såfremt dette ikke
vesentlig forringer verdien av kjøpers/sameiers egen seksjon.
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LOVGRUNNLAG
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer
kjøpers (gjelder kun forbrukere) rettigheter og plikter ved avtale
om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke
er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap eller annen
profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn,
ikke Bustadoppføringslova. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner
(Eierseksjonsloven) for eierseksjonssameiet og driften av dette.
AVBESTILLING
Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett.
Dersom slik rett benyttes, vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers
merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Ved
avbestilling vil selger/utbygger selge boligen på nytt. Dersom
salgssummen blir lavere enn opprinnelig salgssum vil reduksjon
i salgssum utgjøre del av selgers tap på avbestillingen. Bestilte
tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller
uansett betales av kjøper. Selger kan kreve utbetaling av Kjøpers
delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter
dette punkt.
EIERFORM OG ORGANISERING
De 36 boligene som omfattes av dette salgsprospektet vil bli
del av et eierseksjonssameie med totalt ca. 66 boliger. Sameiet
vil også omfatte en parkeringskjeller med tilliggende bodareal
som skal betjene boligene. Det er også planlagt et felleshus for
beboerne i Hafjell Front. Felleshuset er planlagt etablert innenfor
første utbyggingsfelt, men skal være felles for samtlige boliger som
etableres i Hafjell Front.
Selger vil stå som eier av arealer innenfor planområdet som ikke
er regulert til bebyggelse, men kan etter at prosjektet som helhet
er avsluttet velge å vederlagsfritt overdra hele eller deler av disse
arealene til et sameie eiet i felleskap av de ulike eiendommene
innenfor Hafjell Front. Eierbrøken skal gjenspeile antall BRA
innenfor hver eiendom. Uavhengig av eierskap plikter de til
enhver tid etablerte sameier i fellesskap å besørge og bekoste
drift og vedlikehold av opparbeidede veier og friområder innenfor
planområdet. Kostnader knyttet til dette fordeles mellom de ulike
sameierne basert på en fordelingsnøkkel fastsatt av selger.
Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele
parkeringsplasser og sportsboder på den måten som for
selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av
sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert
som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en særskilt
næringsseksjon. I forbindelse med overtagelser beholder selger
fordelingsrett til parkeringsplasser og sportsboder inntil alle
seksjoner er overlevert. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes
i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning
av fellesarealer innenfor eiendommen. Vedtekter vil bli utarbeidet
av selger i samråd med forretningsfører før konstituerende
årsmøte. Dokumentene vil i sin endelige form fremlegges/vedtas i
forbindelse med konstituerende årsmøte og kan senere endres.
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier
i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin enhet.

Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.
De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens § 31,
panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av
sameieforholdet. Selger vil oppfordre sameiet til å utarbeide en
felles vedlikeholdsplan for boligene, og at slikt vedlikehold utføres
i regi av sameiet. Dette omfatter blant annet etterbehandling av
utvendige overflater, som bør gjøres senest to år etter overtakelse.
ADGANG TIL UTLEIE
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt velge å leie den
ut til fritidsboligformål. Det er ingen plikt til utleie i dette prosjektet.
AREALANGIVELSER
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er
boligens mål innvendig, innbefattet ev. innvendige boder, sjakter og
vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i
prislisten – dette er boligens bruksareal (BRA) fratrukket innvendige
boder og veggene til disse. Arealer påført i prospektets plantegninger
er i noen tilfeller avrundet til nærmeste halve kvadratmeter. Arealer
oppgitt på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i
forbindelse med detaljprosjektering.
Noen av soverommene i prosjektet ivaretar ikke anvisninger
til størrelse i henhold til anbefalinger fra Sintef Byggforsk. Det
er imidlertid selgers og arkitekts vurdering at de er egnet som
soverom i en fritidsbolig. Boligkjøper oppfordres imidlertid til å
gjøre sin egen vurdering av dette, før kjøpsbeslutning.
Det presiseres at verken sportsbodareal i kjeller eller privat
balkong-/terrasseareal er medregnet i bruksarealene oppgitt for
den enkelte bolig i prospekt og prisliste.
ENERGIMERKING
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per tid.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med
utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført.
Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes
hos megler. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av
informasjonen kjøper får i elektronisk håndbok ved overtagelsen.
TILVALG OG ENDRINGER
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre
tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert i en egen
tilvalgsbrosjyre og omfatter blant annet ulike typer parkett,
veggpanel, fliser, fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger,
bad- og kjøkkenarmaturer og endringer i elektroinstallasjoner.
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i
henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes
direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle
tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klientkonto, eller
faktureres direkte fra entreprenør/selger.
Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgsbrosjyren må
på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes
underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer
kan foretas, og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med
rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets
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fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade,
vindusform og plassering av vann og avløp.

beskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten
som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/
kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og
endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet
dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne
mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for
nærmere informasjon. Alle kostnader forbundet med tilvalg skal
være innbetalt før overtagelse.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte plantegninger
m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen,
og kan således ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet
utstyr/inventar medfølger ikke, så som vaskemaskin/tørketrommel,
hvitevarer, møbler, lamper og garderobe, og det vil derfor
fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår
i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Innvendige
3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og
gjenspeiler ikke en aktuell leilighet. Interessenter oppfordres derfor
særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold
til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før innlevering
av kjøpetilbud. Det gjøres videre særskilt oppmerksom på at
omfanget av murer og fyllinger, samt bebyggelse på nabotomter,
ikke fremkommer korrekt av 3D-perspektivene.

EIENDOMSMEGLER
Nyeboliger AS, org.nr.: 997 812 824
Telefaks: 23 26 44 51
Pb. 1488 Vika, 0116 Oslo
v/ ansvarlig megler
Vegar Skredlund
Eiendomsmegler/Prosjektleder
Telefon: 95 40 84 49
E-post: vs@sem-johnsen.no
DNB Eiendom avd. Lillehammer Fritid
Daglig leder/Eiendomsmegler
Ingrid S. Bungum
Telefon: 97 66 19 04
E-post: ingrid.bungum@dnbeiendom.no
Martin S. Sønsteli
Eiendomsmegler
Telefon: 91 79 43 66
E-post: martin.sonsteli@dnbeiendom.no
Megler har et vederlag på 1,0 % av salgssum. Dersom handel ikke
kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Vederlag og
utlegg betales av selger. I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11
om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig
til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom
partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.
FORBEHOLD
Byggestart forutsetter:
• Et tilfredsstillende forhåndssalg (minimum 60 % av den totale
salgsverdien av salgstrinnets 12 fritidsboliger).
• At rammetillatelser og igangsettelsestillatelser, i samsvar med
selgers foreliggende planer for eiendommen, blir gitt.
• At det inngås en, for selger, tilfredsstillende entrepriseavtale.
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og
eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Det kan forekomme
avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller
er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende.
Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveranse-

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave er gitt
med forbehold om selgers rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den
generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering
at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike
endringer kan være plassering av teknisk anlegg, innkassing av
teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke kan
anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt.
Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte
opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i
forbindelse med detaljprosjekteringen. Selger står fritt til å endre
boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om
eventuell mindre endring av antall boliger.
Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til
aksjeselskaper samt om de vil akseptere salg av flere boliger til
samme kjøper.
Reguleringsbestemmelsene for friområdet sydvest for boligene legger
føringer for eventuelle inngrep i området, herunder tynning av skog.
Selger vil ta initiativ overfor Øyer kommune for å få tillatelse til å foreta
tynning av skogen samt å kunne få opparbeide skogslekeplasser,
stier og benker. Kjøper må imidlertid, som utgangspunkt for kjøp,
legge til grunn at slik tillatelse ikke blir gitt. Dette vil i så fall bety
at vegetasjonen, slik den fremstår på visning, vil bestå (med
påfølgende ettervekst), med de konsekvenser dette vil ha for
sol- og utsiktsforhold for den enkelte enhet. Det gjøres særskilt
oppmerksom på at trærne på friområdet ikke er innmålt og derfor
heller ikke er korrekt angitt/plassert i illustrasjonene i prospektet.
Kjøpetilbud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpekontrakt
og budskjema/midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved
salg. Selgers standard kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått før
kjøpetilbud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i
kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m.
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Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessent
mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas
forbehold om dette i budskjema/midlertidig kjøpekontrakt. Ved
eventuell endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter
bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 30 000,–
inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto. Eventuell endring
krever selgers forutgående samtykke. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slikt samtykke. Ervervet vil etter eventuelt
samtykke kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i
forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til
førstegangskjøper. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller
meglers underleverandør. Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere.

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt, leveransebeskrivelse
og salgsoppgave. Der det i denne salgsoppgaven er benyttet
betegnelsen bolig, menes fritidsbolig.
Følgende dokumenter utgjør en del av denne salgsoppgaven:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leveransebeskrivelse
Plantegning
Prisliste
Foreløpig utomhusplan
Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
Selgers standard kjøpekontrakt
Grunnboksutskrifter
Reguleringsplan- og bestemmelser (ikke endelig stadfestet)

Oslo, 07.12.20

Dybde og høyder i bakgrunnsfoto vil avvike fra faktisk situasjon. Kun ment som illustrasjon.
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Vegar Skredlund
Eiendomsmegler/Prosjektleder
T: 95 40 84 49
E: vs@sem-johnsen.no

DNB Eiendom avd. Lillehammer Fritid
Ingrid S. Bungum
Daglig leder/Eiendomsmegler
T: 97 66 19 04
E: ingrid.bungum@dnbeiendom.no
Martin S. Sønsteli
Eiendomsmegler
T: 91 79 43 66
E: martin.sonsteli@dnbeiendom.no

3D-illustrasjoner: EVE Images. Foto side 21, 22, 24, 28, 29, 30 og 32: Geir Olsen. Foto side 52-53: Nils Petter Dale. Stockfoto: Shutterstock / Unsplash.
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soloneiendom.no

Sol — Sosialt — S

Stolheis — skield

Lillehammer — U

After ski — Fjellt

Il Tempo Gigante

Yatzy — Ski in &

Snø — Bike Park

dorado — Lågen

Utsikt — Lounge

tur — Familie —

e — Treningsrom

& ski out — Ludo

hafjellfront.no

