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P R I S G U N S T I G E  L E I L I G H E T E R  PÅ  R Å H O LT

Et boligprosjekt fra: 
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Dette er en mulighet til å skaffe seg en ny, praktisk og pen leilighet sentralt på 
Råholt. Sundbyhagan er omgitt av kulturminner og ligger gangavstand til Eidsvoll 
Verk stasjon. Her slipper du å bekymre deg over vedlikehold av hus og tungt 
hagearbeid. Det er lett å trives i slike rolige og flotte omgivelser.  
Få mer tid til å nyte livets goder og det som virkelig betyr noe.  
Bo i et komfortabelt, lettstelt og moderne nytt hjem.

NYT LIVET I SUNDBYHAGAN
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Sundbyhagan vil bestå av rundt 110 boliger fordelt på 4 byggetrinn. Bebyggelsen 
vil omkranse et felles tun. Tunet vil bestå av møteplass, lekeplass med huske, 
sandkasse etc. Det legges opp til å lage en trivelig samlingsplass med benker og 
bord. Her kan beboerne samles til hyggelige lag. Grønne arealer omgir byggene og  
er egnet for lek, rekreasjon og opphold.

Sundbyhagan ligger i et trivelig, trygt og sentralt boligområde cirka 500 meter  
fra Eidsvoll Verk Stasjon. Kombinasjonen mellom de landlige omgivelsene og  
den sentrale beliggenheten, med gangavstand til alt, gjør dette til et meget  
attraktivt boligområde.

PROSJEKTET
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I Sundbyhagan tilbys du gjennomtenkte 
løsninger i en moderne innpakning. Ingen 
revolusjon, men trivelige, solide boliger 
av god norsk kvalitet, med elementer 
bygget i Norge. Oppføringen er kompleks 
men likevel effektiv og med forholdsvis 
kort byggetid. Det ferdige resultatet gir 
et spennende og moderne bygg med lave 
bokostnader. Arealeffektivt og funksjonelt. 
Alle leilighetene er gjennomgående med 
vinduer mot øst/ vest. Alle leilighetene 
har egen terrasse / balkong, samt 
biloppstillingsplass og sportsbod i 
garasjekjeller.

LEILIGHETENE 

2 OG 3 ROMS
Velg mellom gjennomgående 2 og 3-roms leiligheter. 
Henholdsvis 47 og 61 P-Rom. Lyse og moderne 
leiligheter med åpen stue og kjøkkenløsning. Fra stuen 
er det utgang til skjermet terrasse/balkong. Arealeffektiv 
planløsning samt romslig bad. Gode soverom med 
garderobeskap. Varmekabler på bad. Kjøkken, bad og 
garderobeinnredninger fra anerkjent leverandør. Balansert 
ventilasjon med eget luftbehandlingsanlegg for hver enkelt 
leilighet. P-ROM er de primære rommene i boligen, altså 
oppholdsrom slik som stue, kjøkken, bad, soverom og gang.

LITT OM BOLIGENS KVALITETER
Generelt god nøkkelklar standard
Gjennomtenkte løsninger av høy kvalitet
Gode materialvalg fra anerkjente leverandører
Innfelte downlights som grunnbelysning
Robotstøvsuger i kjøkkensokkel
Kjøkken og baderom
Alle dører og toalettsete med ”softclose”
Profilerte garderobeskap
Profilerte innerdører
Dusjhjørner med nedsenk
Systemnøkler
God utvendig belysning
Hvitlasert eikeparkett
Ytterdør med vinduer
Ferdigmalte /behandlede levegger og søyler
Mulighet for elbillader på P-plass
Alle 3 roms leiligheter har en praktisk innvendig bod
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2-ROMS

Praktisk, lys og gjennomgående 2 roms.  
Leiligheten vil få stue med åpen  
kjøkkenløsning og utgang til balkong.  
Romslig bad og garasjeplass i felles p-anlegg.

Se egen kjøkk. tegning

Bad/Vask
5,9 m²

Gang
8,9 m²

Sov1
7,8 m²

Stue/kjøkken
22,5 m²

Balkong
9 m²

LEIL. NR.:
1-5, 1-4, 1-3, 2-5, 2-4 og 2-3

BRA: 56 m2

P-Rom: 47 m2

Ant. rom: 2
Terrasse: 9 m2

P-plass: i kjeller
Sportsbod: rett bak P-plass
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3-ROMS TYPE A

Arealeffektiv, innholdsrik og gjennomgående 
3-roms leilighet. Gang med adkomst til begge 
soverom. Stue med åpen kjøkkenløsning og 
utgang til balkong. Innvendig bod og romslig bad. 
Garasjeplass i felles p-anlegg.

Stue/Kjøkken
23,3 m²

Se egen kjøkk. tegning

Balkong
9 m²

Bod
4,0 m²

Sov1
13,0 m²

Gang
8,6 m²

Sov2
7,8 m²

Bad/Vask
5,8 m²

LEIL. NR.:
1-6, 1-2, 2-6 og 2-2

BRA: 74 m2

P-Rom: 61 m2

Ant. rom: 2
Terrasse: 9 m2

Bod: 5 m2

P-plass: i kjeller
Sportsbod: rett bak P-plass
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3-ROMS TYPE B

Arealeffektiv, innholdsrik og gjennomgående 
3-roms leilighet. Gang med adkomst til 
soverom. Stue med åpen kjøkkenløsning, 
adkomst soverom og utgang til balkong. 
Innvendig bod og romslig bad. Garasjeplass  
i felles p-anlegg.

Stue/Kjøkken
23,1 m²

Se egen kjøkk. tegning

Balkong
9 m²

Bod
4,0 m²

Sov1
13,0 m²

Gang
8,6 m²

Sov2
7,7 m²

Bad/Vask
5,8 m²

LEIL. NR.:
1-7, 1-1, 2-7 og 2-1

BRA: 74 m2

P-Rom: 61 m2

Ant. rom: 2
Terrasse: 9 m2

Bod: 5 m2

P-plass: i kjeller
Sportsbod: rett bak P-plass
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BO ROLIG 
OG SENTRALT

NYT DITT NÆROMRÅDE 
Dette er stedet for alle som er glade i å ha naturen og 
sportslige aktiviteter rett i nærheten! Om sommeren kan 
man sykle eller gå på merkede løyper i alle retninger 
inne i marka. Her kan man bade i deilige innsjøer, padle 
med kano, fiske, eller gå på historiske stier. Om høsten 
plukker man både blåbær, tyttebær og villbringebær. Det 
finnes også en mengde sopparter her som kan plukkes 
til spennende retter. Gjennom vinterhalvåret kan man ta 
skiturer i flotte preparerte løyper. Nyt naturen hele året! 
I dette boligområdet ligger alt til rette for et aktivt og 
spennende kultur- og friluftsliv. Det er lett å finne roen 
og det gode liv på Råholt.

BELIGGENHET
Sundbyhagan boligsameie ligger på Råholt, et tettsted 
i Eidsvoll kommune i Viken fylke. Adkomst fra Oslo. 
Følg E6 nordover og følg avkjøringen mot Råholt. 
Følg Trondheimsveien mot Råholt sentrum og ta til 
venstre i rundkjøringen ved Eidsvoll Verk stasjon inn på 
Sagmoveien. Kjør 800 meter og ta deretter til høyre inn 
på Sundbyveien. Kjør 500 meter og Sundbyhagan ligger 
på høyre hånd med innkjøring fra Statsrådvegen.

Sundbyhagan ligger i et trivelig, trygt og sentralt boligområde 
cirka 500 meter fra Eidsvoll Verk Stasjon. Kombinasjonen 
mellom de landlige omgivelsene og den sentrale beliggenheten, 
med gangavstand til alt, gjør dette til et meget attraktivt 
boligområde. Bytt bolig og få ny livsstil.
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Sundbyhagan boligsameie ligger på Råholt, et tettsted i Eidsvoll kommune i Viken fylke. 
Adkomst fra Oslo. Følg E6 nordover og følg avkjøringen mot Råholt. Følg Trondheimsveien 
mot Råholt sentrum og ta til venstre i rundkjøringen ved Eidsvoll Verk stasjon inn på 
Sagmoveien. Kjør 800 meter og ta deretter til høyre inn på Sundbyveien. Kjør 500 meter og 
Sundbyhagan ligger på høyre hånd med innkjøring fra Statsrådvegen.

BELIGGENHET

500 METER FRA EIDSVOLL VERK STASJON  
MED TOAVGANGER I TIMEN TIL:

→ Oslo Lufthavn, 5 minutter

→ Lillestrøm, 19 minutter

→ Oslo S, 30 minutter

→ London, 2 timer

RÅHOLT
Råholt ligger i den sørlige delen av grunnlovsbygda 
Eidsvoll. Det er rundt 14 000 innbyggere og tettstedet 
opplever en rivende utvikling med mange nyetableringer 
og økt tilflytting. Sentralt for utviklingen står Eidsvoll 
Verk stasjon, etablert i forbindelse med utbyggingen av 
hovedflyplassen på Gardermoen. Sentralt for stedet og 
sentralt for norsk historie er også Eidsvollsbygningen 
hvor Norges grunnlov ble forfattet og hvor prins Christian 
Frederik valgt til Norges konge i 1814. 
I 2014 åpnet AMFI Eidsvoll med over 50 butikker, 
serveringssteder og eget helsesenter. Råholt har ny 
moderne svømmehall, full barnehagedekning, gode 
moderne barne- og ungdomskoler.
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ROM GULV VEGGER HIMLING ELEKTRO SANITÆR ANNET

Stue/ Kjøkken Parkett, type Landås 3- 
stavs hvitlassert eik

Hvite fotlister 

Malte veggplater type 
Sandermoen i lys farge 

Hvite utforinger og gerikter. 
Kitchen Board mellom benk 
og overskap.  

Malte himlingsplater

Hvite taklister

Iht. NEK400

Lysarmatur 

Blandebatteri, svingbart 
Uttak for tilkobling av 
oppvaskmaskin
 
Varmtvannsbreder i 
kjøkkenbenk, 120L

Kjøkkeninnredning. AUBO, 
Venezia hvit.

Robotstøvsuger 

Bad / Vask FK Pro Shadow Antrasite 
30*30/ 10*10

Nedsenket dusjgrube 
Kinetik 10x10 Mørk spettet 

Varmekabler 

20*50 flis type FK Pro Uni 
type matt

Malte himlingsplater

Hvite taklister

Iht. NEK400

Downlights i entre/ Bad

Vegghengt klosett.

Vannbesparende dusj m/
batteri og slangeholder

Dusjhjørne type Harmoni 
Driva 90x90 el.tilsv 

Baderomsinnredning fra 
VIKING bad type ELI

Sov 1 Parkett, type Landås 3- 
stavs hvitlassert eik

Hvite fotlister

Malte veggplater type 
Sandermoen i lys farge 

Hvite utforinger og gerikter.

Malte himlingsplater

Hvite taklister

Iht. NEK400

Lysarmatur

Garderobeskap hvit 
profilert, 2 stk  1,0 m

Sov 2 Parkett, type Landås 3- 
stavs hvitlassert eik

Hvite fotlister

Malte veggplater type 
Sandermoen i lys farge 

Hvite utforinger og gerikter.

Malte himlingsplater

Hvite taklister

Iht. NEK400

Lysarmatur

Garderobeskap hvit 
profilert, 1,0 m

Bod Lyst belegg 

Hvite fotlister 

Malte veggplater type 
Sandermoen i lys farge 

Hvite utforinger og gerikter.

Malte himlingsplater

Hvite taklister

Iht. NEK400

Lysarmatur

 Brannslukkingsapparat 1 
stk. 

Takhengt 
ventilasjonsaggregat 

Sportsbod Betong gulv ubehandlet, 
Levert av byggherre

Nettingvegger

Utforinger og gerikter for 
dør

Leveres uten Himling Lysarmatur Sportsbod i P-kjeller

Annet/ Generelt Alt listverk leveres med 
synlige spikerhoder.

Hvite dører fra Harmoni 
type Ask Tett Formpresset.

Ytterdør av type Harmoni 
Møre med systemnøkkel for 
alle leiligheter.

Downlights Svalganger leveres med 
spot/DL 

Eidsvollbygningen.

R O M S K J E M A
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B O L I G O V E R S I K T  O G  P L A N T E G N I N G E R

��������������

Fasade mot vest

Fasade mot øst

Trafo
192,00

OK GULV
C+192.60

OK GULV
C+192.60

Sykkelparkering, 65 pl.

5 gjeste-parkeringspl.

rampe

trapp

RENOVASJON

RENOVASJON

Nedkjørings-
rampe 5%
til p-kjeller

Vegetasjon
som skal
beskytte
mot erosjon

Skjermende
vegetasjon
mot renov.

Skjermende vegetasjon
mot gang tra�k

Samlet area
3bod=13,5m2

oppstillingspl.
for brannbil

oppstillingspl.
for brannbil

Sitteplass
m pergola

Nedkjørings-
rampe
til p-kjeller

MIDLERTIDIG

Sykkelparkering 70 pl.

C+192.60

RENOVASJON

Forhøyd
terreng-kolle

ake bakke

Byggegrense

Regl.
byggegrense

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Ap

Ap

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Ps
Ap

Ps

Ap

Ap
Tc

TcTc

Tc

Tc

Sg

Jc

Lc

Lc

Sa

Ap

Tufte-park

Sa

Sg

Si

Jc

Lc

Lc

Sg

Sg

Am

Am

Sl

Sb

Am
Sg

Pm

Sb

Jc
Pm Sb

Sg

Pm

Sl

Ståltråd espalier montert
på sør og østlig fasade
for å dempe fasade høyde.
Forslag til klatreplante:
Humle (Humulus lupulus)

Tufte-park

Vippe

Snarvei

In
ng

an
ge

r

RENOVASJON
MIDLERTIDIG

3660l pap, 3660rest

Regnbed plassert i
enden av lavbrekk
C+191.08

Sandkasse

Nærlekeplass

Ball-løkke

Sykkelparkering, 65 pl.

Huske

5 gjeste-parkeringspl.

Røyksjakten

Snarvei
Sykkelparkering 70 pl.

Gressplen

Gressplen

BT3
OK GULV
C+191,90

Kvartalslekeplass min. 2000 m2

+192.35

TEGN.

DATO:

MÅLESTOKK
Hor.:
Vert.:

FILNAVN
Lay_O.dwg

FILPLASSERING
U:\1350027089\7-PROD\U-Landskap\TEG

OPPDRAGSNR. RAMBØLL

KONTR. ANSV.

ENDRING/ERSTATNINGREV DATOKONTR.TEGN.

KART- OG HØYDEREFERANSE

SAGMOEN PROSJEKT AS

Sundbyhagan Gnr 97 bnr 9, 42, 107

Utomhusplan

BT3

ROJA SHAF SRSLIL

06.09.2019

1350027089

1:200 (A0)
1:200 (A0)

L05 C

A Søknad for rammetillatelse ROJA SHAF 09.03.2020

NTM11 / NN2000

MUA beregning for BT3
38 m2 pr boenhet

Rampe detalj

N

3

O M R Å D E  O G 
U T O M H U S P L A N
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SENTRUM
Amfi kjøpesenter
og Råholt sentrum

Rema 1000 Råholt

Båtplass

Barnehage

Eidsvoll 
Verk Stasjon

Eidsvoll Verk 
barneskole

Råholt 
ungdomsskole

E6

800 m

1,5
km

600 m
500 m

1,5
km

1
km

3
km

700 m2 roms 3 roms type A 3 roms type B

9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m²

61 m² 61 m² Sov

SovSov Sov

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

GangGangSovSov GangSov GangSov GangSov

Sov

GangSov Gang

Bod

Bod

Bod

Bod

1-11-21-31-41-5

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
61 m²

Stue/kjøkken
61 m²

Stue/kjøkken

1-6

Stue/kjøkken

1-7

2 roms 3 roms type A 3 roms type B

9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m² 9 m²

61 m² 61 m² Sov

SovSov Sov

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

Bad/
Vask

GangGangSovSov GangSov GangSov GangSov

Sov

GangSov Gang

Bod

Bod

Bod

Bod

2-12-22-32-42-5

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
47 m²

Stue/kjøkken
61 m²

Stue/kjøkken
61 m²

Stue/kjøkken

2-6

Stue/kjøkken

2-7

E TA S J E P L A N T E G N I N G E R

1. etg

2. etg
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SAGMOEN NORDRE
Vurdert av 25 lokalkjente

Opplevd trygghet 9.7/10
* Veldig trygt *

Naboskapet: 7,1/10
* Godt vennskap *

Kvalitet på skolene: 8,6/10
* Veldig bra *

SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ KLASSER/ ELEVER/ KM
  AVD BARN

Eidsvoll verk skole 1-7 kl 14 kl 249 0,6 km

Steinerskolen Eidsvoll 1-10 kl 4 kl 45 0,6 km

Bønsmoen skole 1-7 kl  227 1,7 km

Råholt ungdomsskole 8-10 kl 13 kl 339 1,5 km

Eidvoll videregående skole 8-10 kl 13 kl 35 1,6 km

Nannestad videregående skole   700 10,7 km

Akertunet barnehage 0-6 år 4 avd  0,6 km

Veslebrunen Steinerbarnehage 0-5 år 1 avd 27 1,3 km

16
,6

%

Barn
(0-12 år)

Ungdom
(13-18 år)

Unge voksne
(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

Eldre
(over 65 år)

12
,8

%

7,
2%

3,
7%

19
,9

%

22
,7

%

40
,6

%

37
,9

%

15
,1

% 22
,9

%

BEFOLKNING

OMRÅDE
Kommune: Eidsvoll
Grunnkrets: Lundgård

PERSONER
24415
704

HUSHOLDNINGER
10840
319

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. 
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

TRANSPORT
Oslo Gardermoen . . . . . . . . . . . . . . . .19.3 km

Eidsvoll verk stasjon  . . . . . . . . . . . . . .0.9 km

Matisholtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.3 km

SPORT
Eidvoll verk skole - friidrettsanlegg  . .0.6 km
Råholthallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 km

Trento Eidsvoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 km
Innersvingen avd. Eidsvoll . . . . . . . . . .1.7 km

VARER / TJENESTER
AMFI Eidsvoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 km
Nannestad Torg  . . . . . . . . . . . . . . . . .14.9 km

Coop Extra Råholt  . . . . . . . . . . . . . . . .1.8 km
Coop Marked Dal  . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5 km

Apotek 1 Råholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 km
Vitusapotek Råholt . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 km

Vinmonopol AMFI Eidsvoll . . . . . . . . . .1.7 km

Rema 1000 Råholt  . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 km
Spar Råholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 km

Mix Amfi Eidsvoll  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7 km
Bazaar Råholt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 km

Uno-X Råholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 km
Circle K Eidsvoll Verk . . . . . . . . . . . . . .1.3 km

N A B O L A G S P R O F I L SPESIELT ANBEFALT FOR 

 Familier med barn
 Etablerere
 Husdyreiere

SAGMOEN NORDRE
* Vurdert av 25 lokalkjente *

Råholt er et tettsted i Eidsvoll kommune. Deler av tettstedet strekker seg 
inn i nabokommunen Ullensaker. Råholt ligger 10,5 kilometer sørvest for 
Eidsvoll sentrum og 17 kilometer nord for Jessheim. Råholt ligger i sørlig 
del av kommunen, og er et av de områdene som har opplevd stor vekst
i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen. Det er jernbanefor-
bindelse til Råholt da lokaltog til Eidsvoll stopper på Eidsvoll Verk stasjon.

 KVALITET PÅ BARNEHAGENE
     8,2
 Dårlig Varierende Bra Veldig bra

STØYNIVÅET
     8,7
  Støy dag og natt            Støy dag   Lite støynivå

VEDLIKEHOLD VEIER
     7,0
 Lite velhold              Nokså velholdt  Godt velholdt

VEDLIKEHOLD HAGER
     7,7
 Lite velhold              Nokså velholdt  Godt velholdt

TRYGGHET DER BARNA FERDES
     7,3
Mange usikre      Trygge, med noen unntak Trygge

KOLLEKTIVTILBUD
     7,1
 Dårlig Varierende Bra Veldig bra

GATEPARKERING
     8,8
 Vanskelig  Varierende    Vanskelig til tider  Lett

TURMULIGHETENE
     9,2
  Kun langs veiene   På gang/sykkelveier Nærhet til skog og mark

MATVAREUTVALG
     7,3
 Lite utvalg          Standard utvalg            Stort mangfold

TRAFIKK
     7,9
 Mye Trafikk              Trafikk til tider   Lite trafikk

P

DEMOGRAFI

33%   er gift

31%   er barnefamilier

19%   har høyskoleutdanning

40%   har inntekt over 300.000

74%   eier sin egen bolig

7%   eier hytte

29%   har bolig på over 120 kvm

56%   av boligene er nyere enn 20 år

81%   bor i enebolig

72%   av eiendommene har  

  pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan 
forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest 
kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på 
nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt 
nabolag. Livsstilsbeskrivelsene er levert av InsightOne som har delt Norges 
befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De 
er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk sentralbyrå) 
samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. 
Eiendomsprofil AS eller Eiendomsprofil AS kan ikke holdes ansvarlig  
for feil eller mangler i dataene. Kilde: InsightOne, SSB 2016, Norsk 
Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil 
AS 2018

LIVSSTIL (Lundgård grunnkrets)

Aktiviteter:  Vintersport, spill/lotterier, TV-spill og film

Interesser:  Mote, elektronikk

Radio & TV-vaner:  Actionfilmer, realityprogrammer, underholding på radio

Lesevaner:  Nasjonale aviser, moteblader, sosiale medier på nett

Forbruk:  Elektronikk, blader

Ferievaner:  Bussferie, cruise, charterferie

Bilmerker:  Volkswagen, Toyota, Volvo, Ford, Mercedes Benz

FAMILIESAMMENSETNING Nabolag
Norge

5,
2%

21
,2

% 32
,7

%

6,
2%

34
,7

%

3,
4%

21
,4

% 29
,7

%

5,
6%

39
,9

%

Flerfamilier Par m/barn Par u/barn Enslig m/barn Enslig u/barn
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FAST PRIS
De prisene som står i prislisten er de du må betale for boligen. Det er ingen hektiske budrunder, du vet på forhånd hva 
du må betale for boligen og hva den vil koste deg måned for måned. 

LAVE OMKOSTNINGER
Mange blir veldig overrasket over den store forskjellen i dokumentavgift på nye og bruke boliger. Flere vet ikke at du ved 
kjøp av prosjektert bolig kun betaler 2.5% dokumentavgift av tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp 
av bruktbolig
 

NYESTE STANDARDER
En helt ny bolig er oppført etter de nyeste byggestandarder og krav til inneklima og miljø. Blant annet innebærer dette 
høye krav til isolasjon noe som betyr at du får en leilighet som krever lite oppvarming, som igjen betyr lave kostnader. 
Du har i tillegg 5 års reklamasjonsrett, denne trygges videre ved at utbygger etter Bustadoppføringslova må stille 
bankgaranti som sikkerhet. 
 

INGEN OPPUSSINGSBEHOV
En helt ny bolig betyr blant annet at du ikke trenger å gjøre noen endringer iform av oppussing eller modernisering. 
Hvis du ikke er veldig glad i å pusse opp innebærer dette et stort pluss og penger spart. Selvsagt kan du selv sette preg 
på boligen gjennom egne valg av fliser, type parkett, kjøkkenfronter osv. men dette er jo den morsomme jobben !
 

ALT ER NYTT
Det aller beste med å kjøpe en helt ny bolig er kanskje at alt er nytt. Kjøkkenet, badet, nye naboer – alt er nytt!

1
2
3
4
5

5  G O D E  G R U N N E R  T I L  Å  K J Ø P E  N Y  B O L I G

Hva er leveransebeskrivelsen?
Denne beskrivelsen skal klargjøre hvilke materialer og 
tjenester som inngår i leveransen og hvordan boligen 
er bygd opp teknisk sett. Sammen med kontrakt 
og kontraktstegninger utgjør dette den endelige 
dokumentasjon på leveransens omfang. Dette dokumentet 
er det viktigste dokumentet i hele kontrakten med hensyn 
til å beskrive leveransens omfang.

Selger presiserer at det i avtaleprosessen ofte 
fremlegges dokumenter som kun er til orientering, 
men som ikke er en del av selve kontrakten med 
hensyn til vilkår og angivelse av leveransens omfang. 
Som eksempler kan nevnes reguleringsbestemmelser, 
prospekt, situasjonskart, illustrasjonsplaner og 
tegninger som kan vise og beskrive elementer/ bilder/ 
skisser/ perspektiver (med for eks. beplantning/
støttemurer/utomhusdetaljer/ interiør/ annet) som 
ikke er inkludert i leveransen. Det samme gjelder 
opplysninger som kommer frem på dokumenter 
fra konsulenter eller prosjekterende. Dette er ikke 
forpliktende vedlegg som beskriver leveransens omfang. 
Leveransens omfang fremgår kun av kontrakt og 
leveransebeskrivelsen.

Endringer i leveransen fra denne beskrivelsen skal avtales 
på eget skjema «Endringskontrakt» for å være gyldig.

Forsikring/ reklamasjoner
Bygget er forsikret ved byggforsikring fram til 
overtakelsesforretningen, og må etter dette tidspunkt 
forsikres av forbruker.

Bygningsmessige arbeider:
Utvendig kledning er ikke etterflekket/ behandlet i 
horisontale/ vertikale sagsnitt og spikerhull. Impregnerte 
materialer leveres ubehandlet. Alle øvrige overflater, 
også de som er levert grunnet/behandlet av selger vil 
kunne ha synlige hull etter spiker/ stifter/ kramper etc. 
samt sageskår i skjøter. Slike skår/ spikerhull blir ikke 
malt/ flekket av selger.

Tjenester
Utvask av boligen. Boligen leveres byggvasket. Det vil si 
at kjøper må vaske/ tørke støv selv.

Bygget med adresse Statsrådvegen 116 i Eidsvoll 
kommune er prosjektert med totalt 14 leiligheter. 
Byggets bærekonstruksjon er utført i betong 
fundamentert på grunn for kjeller og trappehus, mens 
hovedkonstruksjonen over p-kjeller har bæresystem 

i tre. Bygget er basert på ferdige veggelementer og 
hvor veggene transporteres til byggeplassen sammen 
med øvrige byggevarer, godt emballert mot fukt og 
støv. Byggemetoden sikrer rask tetting av huset og 
dermed et friskt bygg gjennom hele bygge- prosessen. 
Hovedentreprenør Hedalm Anebyhus har eget 
leveransesystem for fremstilling av bolig, basert på 
elementproduksjon fra egen fabrikk på Ilseng utenfor 
Hamar. Elementer, takstoler og prekapp produseres 
innendørs, dette sikrer kvalitetsmessige fordeler. 
Tomten vil få et parkmessig preg, pent opparbeidet 
med plen, div beplantning, sittegrupper, lekeapparater, 
tuftepark, pergola og gjennomtenkt belysning med blant 
annet pullertbelysning langs gangstier. Prosjektet vil 
bli prosjektert og bygget i henhold til Teknisk forskrift 
av 2017 med gjeldende revisjoner på det tidspunktet 
rammetillatelsen blir gitt. Forventet ferdigstillelse 
er estimert til 4. kvartal 2022. Dette er basert på en 
planlagt byggestart medio Q2 2022. Oppstart og/ eller 
ferdigstillelse er å forstå som foreløpig og kan bli endret.

Utomhus
Utomhus leveres ferdig opparbeidet med parkmessige 
kvaliteter i henhold til utomhusplan og beskrivelse. 
Avfallshåndtering leveres i henhold til utomhusplan. 
Utvendig belysning på terreng leveres i henhold til 

L E V E R A N S E

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om de til nå planlagte bygnings- og installasjonstekniske kvalitetene 
som er innarbeidet i prosjektet Sundbyhagan BBB3, og hva som inngår i selgers leveranse. Det tas forbehold om feil. Det 
kan forekomme avvik mellom teknisk beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller vil denne beskrivelsen være førende 
for leveransen. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Det tas forbehold om plassering og størrelse av innkassering, 
nedforinger, himlinger i forbindelse med blant annet rørføringer. Mindre endringer som følge av detaljprosjekteringen og 
dialog med planmyndigheter må påregnes.
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utomhusplan og beskrivelse.

Parkeringskjeller og Sportsboder
Hver leilighet har 1 oppmerket p-plass samt bod i 
felles garasjeanlegg. Det leveres 1 stk. fjernkontroll pr. 
leilighet til port. Asfalt, eventuelt betonggulv. Støvbundet 
hvit pigmenterte vegger. Garasjekjeller vil være ventilert. 
Fra garasjeanlegget er det adkomst med heis/trapp til 
alle leilighetsetasjene. Bredden på parkeringsplassene 
vil være innenfor minstekrav. Det gjøres oppmerksom 
på at garasjedekke blir levert som selvdrenerende. 
Dette betyr at det kan oppstå kondens som følge av 
fuktighet. Særskilt gjelder dette i vintersesong som 
følge av snøsmelting. Vannansamlinger som følge av 
snøsmelting er et driftsansvar. Det kan oppstå skader på 
materiale, konstruksjoner eller i / på tilstøtende boder. 
Det er sameiets ansvar at håndtere og inkorporere dette 
i sameiets husregler.

Trappehus
Heis/Løfteplattform fra garasjekjeller til hver etasje. 
Heis/trappehus leveres med glatt malte overflater og er 
oppvarmet. Trapp i heis/trappehus leveres i betong /stål 
med støpte trinn, nødvendig rekkverk og trappenese. 
Heis/løfteplattform leveres i henhold til forskrift. Med 
automatikk i henhold til gjeldende krav. Postkasser 
leveres og plasseres hensiktsmessig i nærheten av 
inngang.

Renovasjon
Det planlegges nedgravede avfallsbrønner i 3 fraksjoner. 
Restavfall, plast og papir. Kapasiteten pr fraksjon 
er 5m3 / 5000l. Dette er i samsvar med gjeldene 
rennovasjonsvedtekter i Eidsvoll kommune.

Sykkelparkering
Det etableres innvendig sykkelparkering i P-kjeller med 
tilhørende sykkelstativ.

Parkering
Hver leilighet vil få bruksrett til garasjeplass i 
garasjeanlegg. Det vil i tillegg legges opp til en (1) 
handicap parkering utvendig. Antall P-plasser er 
regulert av Eidsvoll kommune.

Ringeklokkeanlegg og systemlås
Det leveres porttelefon med lyd ved inngang til 
heishuset. Systemlås for hoveddør, boddør og postkasse.

Kommunaltekniske arbeider -opparbeidelse av 
infrastruktur
Vann- og avløpsanlegg utføres i henhold til kommunale 
krav. Vedrørende veier, fellesområder/ lekeplasser, 
henvises til reguleringsbestemmelsene for feltet. 
Gangveger og kjørearealer leveres asfaltert. Asfaltering 
kan bli foretatt først når utbyggingen er ferdigstilt i 
hele reguleringsplanområdet. Det monteres lysmaster 
/ pullerter for internbelysning. Lekeplass leveres 
opparbeidet og tilsådd. Lekeutstyr, benker og bord etc. 
inngår i leveransen. Adkomstvei til boligene leveres 
asfaltert. Det må påregnes at asfalten vil få sprekker/ 
hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en mangel. 
Det er også påregnelig at avslutninger av asfalt (på 
siden og ved avslutning) vil kunne sprekke/ knekke. 
Kostnader til vedlikehold av private fellesveier, felles 
biloppstillingsplasser, private vann og avløpssledninger, 
fellesområder samt utgifter til snørydding av 
felles private veier og plasser, deles likt mellom 
eierseksjonene som blir berørt, og reguleres nærmere i 
vedtekter for sameiet.

Svalgang og Balkong 
Svalgangselementer i betong med bæring i stål. 
Svalgang leveres i børstet betong. Balkong utført i tre 
eller stål, bæring deretter. Takoverbygg.

Skjermvegg / levegg
Skjermvegger mellom leilighetene leveres utført i 
treverk.

Gulv på grunn og etasjeskiller
Gulv på grunn utføres som plasstøpt konstruksjon, 
isolert og med radonduk i henhold til forskriftskrav. På 
gulv i tørre rom leveres Parkett, type Landås 3-stavs 
hvitlassert eik e.l. Hvite fotlister. På våtrom er det lagt 
membran og Feel Grafite 20x20 fliser, der det er en 
nedsenket dusjnisje legges fliser av typen Kinetic 10x10.
Etasjeskillet er oppbygd med et isolert bjelkelag (10 
cm.), dimensjonert i henhold til tekniske forskrifter. 

Overflaten til gulvet eikeparkett type med et undergulv i 
22 mm fuktbestandig sponplater. Himlingen lektes og er 
skjøtesparklet.

Yttervegger
Veggene leveres i elementer fra fabrikken. 13 mm 
gipsplater på alle vegger. Plastfolie, bindingsverk, 
200 mm isolasjon, vindtett plate, vindsperre, utlekting 
og utvendig liggende D-fals kledning. Plastfolie og 
innvendige plater påsettes på byggeplassen. Vegger 
i våtrom er påført smøremembran og Cipreste 25x45 
Branco Matt.

Innvendige vegger
Innvendige vegger leveres i justert bindingsverk med 
13 mm gips, overflatene er skjøtesparklet og malt. Alle 
innvendige delevegger leveres med 50 mm mineralull.  

Yttertak og innertak
Takkonstruksjonen leveres som vist på tegning i 
målestokk 1:100, og dimensjoneres etter tekniske 
forskrifter og kommunale snølastbestemmelser. Det 
leveres ikke stige eller adkomst til tak.

Vinduer og dører
Dører og vinduer leveres i henhold til gjeldene krav 
og forskrifter. Dører og vinduer leveres i henhold til 
tegning i målestokk 1:100, i hvit farge. Dører leveres 
med hvitmalt karm. Inngangsdører settes inn på 
byggeplassen. Til alle vinduer og balkongdører leveres 
3-lags glass. Vinduer leveres som standard med hele 
ruter med eventuelle utenpåliggende sprosser. Vinduer 
med god isolasjonsevne vil ved enkelte værforhold dugge 
utvendig. Harpiksgjennomslag kan gi gulning. Flikking 
og toppstrøk må besørges av kunde.
Hovedinngangsdør av type Harmoni Michigan, hvitmalt 
med FG-godkjent lås. Isolert dør med glassfelt. Lik farge 
innvendig og utvendig.

Kjøkken / Bad og garderobeinnredning
Kjøkken fra AUBO. Bad fra Viking BAD.
Garderobeinnredninger leveres. Ref. vedlagte  
kjøkken- og baderomstegning.

Foringer / Listverk 
Foringer til vinduer leveres uprofilert/slett i hvit utførelse. 
Listverk til vinduer, dører og gulv leveres malt hvit.

Brannverutstyr
Det leveres røykvarslere og 1 stk. 
brannslukningsapparat. Det blir levert forskriftsmessig 
brannvarslingsanlegg. Det leveres røykvarslere og 
slukningsutstyr i henhold til myndighetenes krav
Blikkenslager og ventilasjon 
Alle beslag og takrenner leveres i overflatebehandlet 
stål/aluminium. Det leveres balansert ventilasjon i 
henhold til teknisk forskrift. På tak monteres takhatt for 
avtrekk fra vifte og lufting av kloakk.

Sanitærutstyr
Rørleggerleveransen er komplett inklusive stikk, 
bunnledninger og hovedinntak med innvendig 
stoppekran. Rørføringer kan være synlige fra gulv og 
opp til utstyr og som åpent anlegg på yttervegger. Alle 
skjulte vannledninger leveres som rør-i-rør system med 
veggbokser og fordelingsskap. Dusjkabinett/Dusjvegger 
90x90 cm dusjhjørne i glass medfølger. Utstyr som på 
kontraktstegninger er stiplet, er ikke med i leveransen.

Elektriske installasjoner
Elektrisk installasjon leveres i henhold til NEK 400. 
Sikringsskap leveres med overbelastningsvern 
(hovedsikringer), overspenningsvern, automatsikringer, 
og nødvendige jordfeilbrytere. Anlegget dimensjoneres 
for elektrisk oppvarming. Alle stikkontakter 
leveres barnesikre, unntatt til komfyr, kjøleskap og 
ventilasjonsvifte. Alle brytere og stikkontakter er i hvit 
farge. Alle lampepunkter leveres med eurokontakter. 
Ledninger legges skjult i vegger og himlinger av tre.

Arealdefinisjon / Generelt forbehold
Arealer er oppgitt i BRA (bruksareal) og P-rom 
(primærrom). Behandlede produkter skal betraktes 
som grunnet og det påberopes rett til å flekke over 
med synlige penselstrøk. Det er påregnelig at alle 
malte overflater vil kunne falme av sollys i fremtiden. 
Dersom en vil redusere dette kreves aktivt vedlikehold 
som kjøper selv må sette seg inn i, vi kan nevne som 

eksempel at enkelte leverandører av malte ytterdører 
anbefaler å «vokse» en nymalt ytterdør for å forebygge 
falming. Selger presiserer at de ikke har ansvar for 
normale svinn og sprekker i gips, treverk, mur og betong, 
som må anses som påregnelig og som derfor ikke utgjør 
en mangel, det samme gjelder at selger ikke har ansvar 
for sprekker i maling/tapet av samme grunner. Det er 
også påregnelig at gulv og parkett vil kunne få sprekker 
dersom det for eksempel er tørt innemiljø eller møbler 
som hindrer fri bevegelse av «flytende parkett», i så fall 
er sprekker som følge av dette heller ikke å anse som 
mangler. Det henvises til produktinformasjon som kjøper 
plikter å sette seg inn i når boligen tas i bruk.
Ved eventuell motstrid (eller uklarhet) mellom avtalens 
dokumenter går kontrakten først og deretter denne 
leveransebeskrivelsen foran andre dokumenter.

Overflatedrenering/nedbør
Ved nedbør er det påregnelig og sannsynlig at det blir 
vannansamlinger på utomhusarealer. Enkelte steder 
kan det være levert fordrøyningskummer. Dersom det er 
levert slike fordrøyningskummer vil disse avhjelpe og ta 
imot vann ved nedbør, men slike fordrøyningskummer 
etc. er kun ment som avhjelpende tiltak, men ikke tiltak 
som helt og fullt avverger vannansamlinger etc. Ved 
nedbør er det også påregnelig at det kan komme uren 
sprut på panel nederst mot bakken. Før terrenget får 
«satt seg» etter nybygging er det også påregnelig at 
det ved nedbør kan renne tilsmusset vann utover tomta, 
og evt. rensing av kummer er å anse som påregnelig 
fremtidig vedlikehold.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til 
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, 
men uten at den generelle standard forringes. Selger 
tar forbehold om eventuelle pålegg fra offentlige 
myndigheter som kan få betydning for prosjektets 
utforming og fremdrift.

Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert 
i tak og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli 
skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør 
ved tak frem til vertikalinnkassing langs vegg vil kunne 
forekomme i bad, bod og entre. Nevnte konstruksjoner 

vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der 
konstruksjonen er montert. Dette gjelder elektro-, 
ventilasjon- og sanitærføringer.
Dersom selger har anmodet kommunen om midlertidig 
bruksattest eller ferdigattest og ikke mottatt dette innen 
21 dager fra avsendt anmodning, så godtar kjøper at 
forsinkelsen i påvente av svar fra kommunen ikke kan 
lastes selger og ikke kan kreves kompensert fra selger.  

Flere kjøpere
Dersom kjøper er mer enn en person så gir kjøperen 
hverandre gjensidig forpliktende fullmakt til å 
opptre på vegne av hverandre i hele byggesaken 
og reklamasjonstiden deretter. Det vil si at hvis en 
av kjøperne har dialog med selger om endringer 
eller avklaringer av enhver art, herunder møter på 
overtakelse/befaringer, så samtykker kjøperne til at den 
ene forplikter begge/alle kjøpere.

Partene er enige om at verneting skal være 
eiendommens verneting i tilfelle uenighet og rettslige 
konsekvenser av avtalen.

Kjøper godtar at elektronisk kommunikasjon ved epost 
skal regnes og godtas som skriftlig kommunikasjon 
mellom partene i anledning denne avtalen.

FDV
Kjøper er oppfordret til og forpliktet til å sette seg inn i 
de drift- og vedlikeholdsoppgaver som følger med som 
eier av boligen (herunder all FDV informasjon), og de 
tilhørende utomhus arealer. FDV fra elektriker leveres på 
boligmappa.no

TV/Nett
Det føres fiberkabel inn til elskap. Det leveres ett uttak 
for kabel-TV-system i stue. Sameiet er bundet til aktuell 
leverandør (Canal Digital) de første 36 måneder fra 
overtakelsen. Etter dette tilhører infrastrukturen sameiet. 

Grunnpakke
Dette inneholder bredbånd og dekoder. Endret 
programsammensetning utover grunnpakke bestilles og 
bekostes av hver enkelt beboer.
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Avvik og endringer
Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon 
eller materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige 
løsninger/materialer, uten at kontraktsummen endres. 
Det kan være avvikende takhøyde i bod, bad og vaskerom 
som følge av rørføringer. Andre utførelser/leveranser 
bestilt av kjøper utover standard kan medføre tillegg 
i leveringstid eller pris. Endringer utover standard 
leveranse skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller 
endringsmelding/e-post.

Vi ber om forståelse for at det må påregnes 
byggeaktivitet med dertil hørende støy i området etter 
innflytting. Utbygger har rett til å ha maskiner og utstyr 
i området inntil alle boenheter og utomhusanlegg er 
ferdigstilt.

Prosjekt organisasjon
Areal & Bolig er ansvarlig for konsept og ideutvikling. 
Byggherre er Sagmoen Prosjekt AS. Kontrakt og oppgjør 
forestås av Gjermund Pekeberg, advokat (H)/partner. 
Advokatfirmaet Økland & Co DA. Totalentreprenør er 
Hedalm Anebyhus AS. Vi ønsker deg velkommen som 
beboer i Sundbyhagan.

NØKKELINFORMASJON 
FRA SELGER

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Prosjektet skal oppdeles i et eierseksjonssameie. 

I eierseksjonssameier blir kjøper eier av en eierseksjon  
i eiendommen og får enerett til bruk av sin eierseksjon. 
Kjøper du en eierseksjon reguleres eierforholdet av lov 
om eierseksjoner, samt vedtekter og husordensregler i 
sameiet.

Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon.
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer 
enn to boligseksjoner eies av en og samme fysiske/

juridiske person. Det er heller ikke anledning til å eie fler 
enn 2 seksjoner ved å fordele igjennom flere aksjeselskap. 

EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta saker av felles interesse for 
sameierne, f.eks. sørge for drift og vedlikehold av felles 
infrastruktur herunder forsikring av eiendommen, veier, 
lys, brøyting, renovasjon, garasjeanlegg, forretningsførsel, 
strøm til fellesrom osv. Kostnader i forbindelse med 
sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk, men enkelte 
kostnader kan blir fordelt likt mellom seksjonseierne. Se 
punktet ”Felleskostnader til Eierseksjonssameiet”.
Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. 

AREAL
Prosjektet består av en fin sammensetning av 2 og 3 roms 
leiligheter. Leilighetene har balkonger og det medfølger 
sportsbod og en biloppstillingsplass pr. leilighet i 
garasjekjeller. 
 
Boligenes arealer fremkommer av prislisten og av 
tegninger. 

Arealberegning er angitt i henhold til Veileder for NS3940. 
Arealet angis i BRA og P-rom:
• P-rom: består vanligvis av oppholdsrom, soverom, 

kjøkken, entre/vindfang/gang, bad/dusjrom/toalett/
vaskerom/badstu og rom for kommunikasjon inkl. 
trapp, mellom nevnte rom.

• BRA: består i tillegg til p-rom vanligvis av boder, 
tekniske rom og garasje.  

Det tas forbehold om mindre avvik for de angitte arealer, 
da beregningene er foretatt på tegninger. Arealene er gitt 
av arkitekt/utbygger, har ikke kontrollmålt arealene.

UTEAREAL / HAGE
Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets 
fellesareal, samt lekeområde som eies i felleskap med  
øvrige boligsameier. 

Fellesarealene vil bli levert med gruslagte gangarealer 
og gårdsplass. I tillegg blir områdene opparbeidet med 
plen og beplantning, herunder også beplantning med 
hekk som skiller terrassearealer til leilighetene i 1. etasje. 
Det vil bli montert moderne og tidsriktig utebelysning 
ved hovedinngang, garasjeport, svalganger og på alle 
terrasser/balkonger.

GARASJEANLEGG / PARKERING
Det vil bli oppmerkede biloppstillingsplasser i felles 
garasjeanlegg i kjeller. Det medfølger en garasjeplass til 
alle leilighetene. Det forberedes for ladepunkt for el-bil. 
Ladestasjon vil være tilvalg.  
Organisering og lokalisering av garasjeplasser og 
sportsboder bestemmes av selger. 
Selger forbeholder seg retten til å bestemme antall 
utvendige biloppstillingsplasser og gjesteparkering, samt 
plassering av sykkelparkering på terreng og i kjeller. 

Det gjøres oppmerksom på at kjøpere av leiligheter med 
tilknyttet HC-plass vil måtte akseptere bruksbytte dersom 
annen beboer med parkeringsplass har dokumentert 
behov for HC-plass. Jfr. eierseksjonslovens §26. Bruken 
av HC-plasser administreres av det fremtidige styret i 
sameiet. 

BODER
Det medfølger 1 sportsbod til alle boliger. Sportsbodene 
vil ligge i felles kjeller/garasjeanlegg. 3 roms leilighetene 
har innvendig bod i tillegg. 

SAMEIET/ØKONOMI :

Sameiet 
Sundbyhagan 3 sameie, under stiftelse.  

Forretningsfører 
Det vil bli valgt en forretningsfører for sameiet.

Utleie/råderett 
Leilighetene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. 
Seksjons eierne har full rettslig rådighet over sine seksjoner. 
Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge eller leie ut 

sine seksjoner. Et hvert salg eller bortleie av seksjoner 
skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører med 
opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Estimerte felleskostnader 
Estimerte felleskostnader skal dekke sameiets 
ordinære driftsutgifter slik som fyring og varmtvann, 
forsikring, forretningsførsel, vedlikehold, trapperenhold, 
styrehonorar, felleskostnader til driftssameiet m.m., men 
avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Felleskostnader 
skal fordeles mellom seksjonseierne med 30 prosent 
av utgiftene med like store beløp på hver seksjon, mens 
øvrige 70 prosent av utgiftene fordeles på hver seksjon 
etter sameiebrøken. Det gjelder ikke bredbånd/TV som 
skal fordeles med like store beløp på hver seksjon. Basert 
på erfaringstall og utkast til driftsbudsjett vil dette beløpe 
seg til gjennomsnittlig ca. kr. 40,- pr. kvm. BRA/mnd. 
I tillegg kommer basisabonnement til TV og internett, 
stipulert med ca kr 400,- mnd. (Utbygger planlegger å 
inngå avtale om levering av tv- og internettjenester til 
sameiet med bindingstid.)
Driftsbudsjett og størrelse på felleskostnader vedtas 
av styret og fremlegges til orientering på sameiets 
konstituerende generalforsamling.

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer 
påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte 
sameiebrøker. 

Utbygger er ansvarlig for felleskostnader for eventuelle 
usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Oppstartskapital sameie
Hver kjøper må innbetale oppstartskapital til sameiet, 
tilsvarende felleskostnader for 3 mnd. Dette skjer 
samtidig med sluttoppgjør, før overtakelse av 
boligen / Oppstartskapital vil bli fakturert direkte fra 
forretningsfører i forbindelse med overtakelse av 
boligen. Innskuddet vil ikke bli avregnet mot månedlige 
felleskostnader eller tilbakebetalt ved et evt. salg av 
seksjonen. I tillegg tilkommer kr 2000,- pr seksjon for 
innmelding i Nordre Statsrådveg veilag. Dette vil bli 
fakturert direkte fra forretningsfører i forbindelse med 
overtakelse av boligen.

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold 
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier 
i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30.

Faste løpende kostnader 
I tillegg til felleskostnader påløper, innboforsikring, strøm, 
kommunale avgifter og eiendomsskatt. 

OFFENTLIGE FORHOLD:

Eiendommen 
Eiendommen har i dag matrikkelnummer Gnr. 97, 144 
i Eidsvoll kommune. Eiendommen skal sammenføyes/
fradeles, og gnr/bnr kan endres i forbindelse med 
utviklingen av prosjektet. Seksjonsnummer fastsettes 
i forbindelse med seksjoneringen. Endelig adresse og 
husnummer fastsettes av kommunen. Selger forbeholder 
seg retten til å seksjonere og organisere fremtidig sameie. 

Planlagt areal for sameiets eiendom utgjør ca. 1339 kvm i 
flg utbyggers beregninger.  

Vei/vann/avløp 
Adkomst fra privat vei. Private veier inne på området. 
Eiendommen skal tilknyttes offentlig vann og avløp via private 
stikkledninger. Tilknytningsavgifter bekostes av utbygger. 

Kommunale avgifter 
Kommunale avgifter/eiendomsskatt fastsettes når 
boligene er ferdigstilt, og betales av den enkelte sameier 
direkte til kommunen. 

Reguleringsmessige forhold 
Eiendommen ligger i regulert område i Eidsvoll kommune 
og er i reguleringsplanen regulert til boligbebyggelse. 
Området vil bli utbygget iht. gjeldende reguleringsplan/
kommunedelplan. Reguleringsplan for Sandhaugen, 
Gnr. 97, Bnr 9 m.fl., PlanID 023724800 datert siste 
rev 14.06.2019. For kopi av gjeldende reguleringsplan 
for Sandhaugen eller informasjon om øvrige 
reguleringsplaner i området, ta kontakt med selger.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser 
Seksjonene overdras kjøper fri for pengeheftelser, med 

unntak av boligsameiets legalpant som hefter i hver 
seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte 
sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst servitutter/
erklæringer på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette 
seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av 
nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, 
naboforhold, velforening/driftssameie eller forhold pålagt 
av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet 
innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Bestemmelse om vannledning 
Overført fra: KNR: 3035 GNR: 97 BNR: 9
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere.

Bestemmelse om veg 
Rettighetshaver: KNR: 3035 GNR: 97 BNR: 107
Overført fra: KNR: 3035 GNR: 97 BNR: 9
Veirett til underjordisk parkeringsanlegg
Gjelder denne registerenheten med flere
kan ikke slettes uten samtykke fra: Eidsvoll kommune.
ORG.NR: 964 950 113

Bestemmelse om nettstasjon 
Rettighetshaver: ELVIA AS
ORG.NR: 980 489 698
Overenskomst om rettigheter og plikter ved oppføring, 
drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon
Bestemmelse om byggeforbud og beplantning.

Formuesverdi 
Formuesverdi er pt. ikke fastsatt. Formuesverdi fastsettes 
av Skatteetaten etter ny beregningsmodell som tar 
hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der 
boligeieren er folkeregistret bosatt) eller ”sekundærbolig” 
(alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdi for 
primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den 
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens 
areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 
% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med 
boligens areal. http://www.skatteetaten.no for nærmere 
informasjon.
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PRISER / OVERTAGELSE: 
Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan 
ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til 
når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.

Betalingsbetingelser 
Når selger frafaller sine forbehold, varsler at prosjektet 
igangsettes og stiller garanti ihht Bustadoppføringslovas 
§12, forfaller 100.000,- av kjøpesummen til betaling. 
For kjøpsavtaler som inngås etter at det er vedtatt 
igangsetting, skal det innbetales 100.000,- av 
kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Dette beløpet 
må være frie midler. Oppgjørsadvokat besitter kjøpers 
delbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før 
overskjøting av boligen foreta utbetaling til selger,  
med mindre selger stiller bankgaranti ihht 

Bustadoppføringslovas §47. Renter på delinnbetalinger 
tilfaller kjøper frem til overtakelse eller §47 garanti 
foreligger. 

Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til 
betaling ved overskjøting. Kjøpesummen innbetales til 
oppgjørsadvokat klientkonto. Betaling kan ikke sikres med 
pant i den kjøpte eiendom før overtakelse har funnet sted 
og skjøte til kjøper er tinglyst. 

Eventuelle tilvalg vil bli fakturert og må være innbetalt til 
tidspunkt for overtakelse. 
 
For profesjonelle kjøpere vil det kunne gjelde særskilte 
betalingsbetingelser, som krav om innbetaling av forskudd 
ved kontrakts underskrift, tilsvarende kr. 200 000,-.

Kjøp av bolig
Ved innlevering av midlertidig avtale om kjøp med kopi av 
gyldig legitimasjon er kjøper bundet når kjøpstilbudet er 
innlevert oppgjørsadvokat. Selger er bundet av aksepten 
når selger har akseptert samme tilbud. Da selger er 
profesjonell part, gjelder ikke bestemmelsen om at 
innlevert kjøpstilbud må ha akseptfrist tidligst kl. 12.00 
etter siste annonsert visning.

Tilleggsarbeider 
Mot vederlag har kjøper rett til å få utført endrings -og 
tilleggsarbeider. Rettigheten begrenses oppad til 15% av 
avtalt vederlag. Da prosjektet og prisene er basert på at 
utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt og i stor grad 
ved serieproduksjon, bør kjøper velge fra en tilvalgsmeny 
som utarbeides fra selger/entreprenør. Til orientering 
opplyses det at bustadoppføringslovas §9, 2. avsnitt 
inneholder bestemmelse om at ønsker om endringer 
og tilvalg kan avvises når disse vil føre til ulemper for 
entreprenør/selger som ikke står i forhold til forbrukerens 
interesse. Dersom det likevel er mulig å få utført de 
ønskede endringer, vil det kunne påløpe ekstra kostnader. 

Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte 
som de opprinnelig avtalte hovedytelsene. Endringene 
innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med 
vedlegg, justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. 
Det er også etter endringene selger som er ansvarlig 
for hele leveransen av boligen/fritidsboligen, og kjøper 
kan forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller 
mangler knyttet til endringene. Kjøper er ansvarlig for å 
betale hele kjøpesummen, inkludert betaling for endringene, 
til oppgjørsadvokatens klientkonto. Selgers forpliktelse 
til å stille forskuddsgaranti etter denne kontrakten og 
bustadoppføringslova § 47 vil gjelde tilsvarende for endringene.  
       
Utbygger gis anledning til å beregne seg et påslag på 
bestilte tilleggsarbeider gjort med underleverandører. 
Endringsavtaler skal være skriftlige. 

Kredittvurdering/dokument a sjon av finansieringsevne 
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering 
av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er 
kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Overtagelse 
Antatt byggetid er estimert til 10-14 mnd. basert på en 
normal byggeprosess.

Med byggestart menes tidspunktet for når støp av plate 
til garasjekjelleren faktisk igangsettes. Gravearbeider 
i grunnen og teknisk infrastruktur er ikke å anse som 
byggearbeid. 

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget ovenfor 
ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i forhold 
til Bustadoppføringsloven § 10, men er et tidsanslag som 
vil kunne bli endret. 

Selger vil fastsette en endelig overtakelsesdato når man 
har sikkerhet for når dette kan skje. Overtakelsesmåned 
vil bli meddelt med ca. 3 måneders skriftlig varsel fra 
selger. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig 
senest 10 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som 
partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelse 
medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. 
Bustadoppføringsloven § 10 annet og tredje ledd. 

Selger kan kreve, og kjøper aksepterer at overtagelse 
skjer tidligere enn nevnte tidsrom i dette punkts første 
avsnitt.

Boligene leveres i byggrengjort stand. 

Det gjøres oppmerksom på at det etter overtagelsesdato 
fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, 
herunder arbeider med ferdigstillelse av øvrige boliger, 
fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. 
Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om 
seksjonering ikke er gjennomført på overtakelsesdagen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler 
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest på 
eiendommen.
Dersom overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig 
brukstillatelse, skal det fremgå av midlertidig 
brukstillatelse hvilke arbeider som må ferdigstilles før 
ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har 
kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av 
kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

Tinglysing av hjemmel 
Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/
hjemmelsdokument for tinglysing i forbindelse 
med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er 

gjennomført overtagelse og at partene har signert 
en overtakelsesprotokoll og sendt denne til 
oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt.

Transport/videresalg 
Kjøper kan søke om å få transportere sine rettigheter og 
plikter til en ny kjøper, dog senest 2 måned før overtagelse. 
Transport krever samtykke fra selger, og selger kan nekte 
overdragelse på fritt grunnlag. Transportgebyret utgjør 
kr. 50.000, - og betales av opprinnelig kjøper. Utgifter til 
bruk av oppgjørsadvokat kommer i tillegg. Videresalg av 
kontraktsposisjon vil kun godkjennes av utbygger dersom 
dette gjennomføres av Gjermund Pekeberg, advokat 
(H)/partner. Advokatfirmaet Økland & Co DA / Saga 2 - 
Wergelands gate 7, 2080 Eidsvoll. Tlf. 47 908 71 838.

Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Dersom 
interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av 
skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet. Ved 
evt endring i eierskap eller navneendring fra kjøpers side 
etter budaksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på 
kr. 25.000,- som innbetales til advokatens klientkonto.  
Eventuell endring krever selgers samtykke.

Kostnader ved avbestillinger 
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53 frem til overtakelse har 
funnet sted.  Lovens utgangspunkt er at utbygger skal 
holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som 
avbestiller må
dekke alle tap som måtte oppstå på selgers hånd. 
Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om 
et fast avbestillingsgebyr jfr. bustadoppføringslovens 
§54. Dersom det aksepteres av kjøper, vil det 
utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom 
partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret 
vil i tilfelle bli beregnet i det enkelte tilfelle.                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

DIVERSE:

Lovgrunnlag 
Boligene selges til forbrukere i henhold til 
Bustadoppføringslova. Dersom kjøper ikke er forbruker 
kommer i utgangspunktet ikke bustadoppføringslovens 

regler til anvendelse. Partene er dog enige om at 
bustadoppføringsloven kommer til anvendelse med 
unntak av følgende paragrafer som således ikke kan 
påberopes: -§§8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49 og 51-54. 
Dersom andre paragrafer i bustadoppføringsloven 
inneholder bestemmelser om at de ovennevnte paragrafer 
kan påberopes, vil også slike bestemmelser ikke være 
gjeldende mellom partene. 

Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter 
Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

Lov om hvitvasking 
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er oppgjørsadvokat 
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere 
til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten 
til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav 
til legitimasjon eller selger har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 
a, 147 b eller 147c kan selger stanse gjennomføringen 
av transaksjonen. Oppgjørsadvokaten kan ikke holdes 
ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere 
til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Forsikring 
Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av 
utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres 
gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil 
etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. 
Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikringer av 
evt. særskilte påkostninger.

Garanti
Utbygger stiller entreprenørgaranti i henhold 
bustadoppføringslovens §12. Kjøper skal ikke innbetale 
noen del av kjøpesummen før slik garanti foreligger. 
Dersom utbygger ved budaksept har forbehold for 
gjennomføring av avtalen i henhold til dette prospekt, vil 

ikke entreprenørgarantien bli stilt før forbeholdene er 
frafalt, dog senest ved byggestart. Garantien skal gjelde 
frem til 5 år etter overtakelse.

Dersom utbygger stiller garanti etter 
bustadoppføringslovas §47, kan den innbetalte del av 
kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og 
tinglysing av skjøte. Renter opptjent på klientkontoen 
tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti 
jfr. §47 i bustadoppføringslova. Innbetalt beløp til 
oppgjørsadvokatens klientkonto tilhører kjøper og 
kan fritt disponeres av kjøper inntil selger har stilt 
forskuddsgaranti eller skjøte til kjøper er tinglyst.

Generelle forbehold 
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet 
for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, 
funksjoner og planlagte organisering, og er således 
ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises 
for øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med 
vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D-animasjoner, skisser, 
”møblerte” plantegninger m.m. er kun ment å danne 
et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke 
anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 
medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i 
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og 
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. 
Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende 
eksisterende og fremtidig bygningsmasse mm. før 
et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom 
de planskisser, planløsninger og tegninger som er 
presentert i prospektet, og den endelige leveransen. 
Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse 
som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom 
det er avvik mellom tegninger i prospekt / internettside 
og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med 
kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget 
av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold 
om trykkfeil i prospektet. Sjakter, innkassinger o.l. og VVS 
føringer er ikke endelig tegnet inn. Det gjøres oppmerksom 
på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig 
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detaljprosjektert. Belysning, fordeler-skap, kummer, 
lekeapparat, post- og søppelkasser, benker og lignende 
vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til 
terrenget. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet 
som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller 
standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, 
mindre endringer i konstruksjon, rørgjennomføringer og/
eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som 
mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som 
må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling 
og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre 
offentlige tillatelser. Selger vil, så langt det er praktisk 
mulig, informere kjøper om slike endringer.

Særlige forbehold 
Utbygger tar forbehold om at det oppnås endelig offentlig 
godkjenning og et tilstrekkelig forhåndssalg som utløser 
en tilfredsstillende byggelånsfinansiering og endelig 
beslutning om igangsetting av prosjektet.  

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre 
utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens 
fellesarealer. Etter at styret i sameiet er etablert, vil 
selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets 
fellesarealer. Kjøper må akseptere at sameiets styre 
skal representere alle sameierne ved overtakelse av 
fellesarealene. 
Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering 
av omkringliggende bebyggelse og endringer av utomhus-
arealer i forhold til det som er presentert for kjøper. Det 
arbeides med tilsvarende utvikling også av nabotomten på 
den andre siden av adkomstveien. 
Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter 
etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for 
eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik 
eventuell overdragelse.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg 
til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere 
leiligheter til samme kjøper. Selger forbeholder seg retten 
til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for 
usolgte leiligheter.

Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil 
bli ferdigstilt i den grad det er mulig. Gjennomføring av et 
stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn 
av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte 
ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige 
byggetrinn.

Det tas særskilt forbehold om eventuelle fremdriftshindre 
som følge av coronaviruset eller tilsvarende epidemier. 
Coronaviruset har medført at regjeringen har måtte 
iverksette svært inngripende tiltak som vil medføre 
store konsekvenser for næringslivet, økonomien 
og befolkningen. Viruset har medført midlertidig 
vanskeligheter i kontraktskjedene og det det vil oppstå 
situasjoner hvor entrepriseprosjekter blir berørt. 
Man har ingen fullstendig oversikt over omfanget og 
konsekvensene, men karantenetiltakene vil medføre 
forsinkelser.

Det tas forbehold om forsinkelser ved gjennomføringen 
av kontraktene. Det innebærer forsinkelser som følge av 
forsinket leveranse av byggemateriell fra utlandet, stans/
opphold, sykefravær, karantene og andre tiltak for å 
begrense smittespredning.  
Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som 
foreligger med hensyn til fremdrift og overtakelse, og 
kan ikke påberope seg overskridelser av det antatte 
overtakelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/ 
overtakelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene 
vil således ikke danne grunnlag for krav om dagmulkt 
eller annen erstatning

Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsoppgave.

Salgsoppgave 
Opplysningene i prospektet er godkjent av selger.

Kontrakt
Kontraktsmal er tilgjengelig hos oppgjørsadvokat.  

FØLGENDE DOKUMENTER UTGJØR EN DEL 
AV DENNE SALGSOPPGAVE:
• Leveransebeskrivelse 
• Plantegning og etasjeplan
• Prisliste
• Foreløpig utomhusplan
• Reguleringsplan- og bestemmelser
• Kjøpsavtale/budskjema

Spis  ute ved elvebredden 
eller ta en søndagstur til 

Eidsvollbygningen
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