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Sameiet Kilden kommer til å bestå av 94 moderne selveier-
leiligheter omkranset av pent opparbeidet parkområde med 
interne gangveier og diverse beplantninger og et romslig felles-
hus i sentrum.

Leilighetene er av forskjellige størrelser; de minste fra ca 30 
kvm. Første 1. etasje har livsløpsstandard og 2. etasje har 
adkomst via trapp.

Ideen bak prosjektet er «connected living» Det betyr at her 
skal ulike aldersgrupper bo side om side.

Fellesområdene kan være en sosial møteplass for enslige, unge, 
gamle og barn. Studenten som har flyttet for seg selv for første 
gang, kan føle seg trygg og skape et nytt sosialt nettverk med 
både likesinnede eller med voksne med livserfaring. Pensjo-
nistene kan glede seg over å ta del i et sosialt bofellesskap og 
være en ressurs hvis de ønsker. Kanskje kan de avse en time 
som barnevakt, hundepasser eller møtes for en kopp kaffe i 
felleshuset for å ha gode samtaler om alt og eller ingen ting! 
Felleshuset kan også benyttes av beboerne for store sammen-
komster som barnedåp, konfirmasjon, bursdager både store 
og små! Eller kanskje faste møtepunkter for felles lunsj, strikke-
kafeer og leketid for barna.
 
Kilden er bygget for at beboerne skal få et bedre liv. De unge 
kommer seg inn på boligmarkedet. Den eldre garde kan flytte 
fra store hus med enda større hager til fortsatt å ha grøntom-
råder rundt seg, men slippe å vedlikeholde dem selv. Kilden 
skal være et sted der det er trygt å vokse opp for barn med 
grøntområder, lekeplasser og lite biltrafikk.

Visjonen er at alle beboerne i «Kilden» skal føle trygghet og 
tilhørighet ved å vite at det bor noen vegg i vegg med samme 
utgangspunkt – de har kjøpt leilighet her for å skape seg et 
bedre liv.
 
Derav navnet Kilden – kilden til noe bedre. Skapt av ulike 
mennesker med ulike behov.

Eier/Utbygger: Trogstad Prosjekt AS
Oppdragstaker: EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
Design: Siv Storøy / EiendomsMegler 1
Illustrasjoner: Diakrit

VISJONEN
BAK KILDEN
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Henriette Vaslien (19) stortrives i flunkende ny 
leilighet. Og rundt henne kryr det av unge første-
gangskjøpere.

Pappa advarte meg mot å se på denne leiligheta, 
ler Henriette Vaslien. 19-åringen fra Trevatn har 
nettopp flyttet inn i Dragerlia sør for Raufoss sent-
rum. For det ble som pappa hadde antydet, alle 
alternativer bleknet i forhold til en slik ny leilighet.

– Jeg vurderte både å leie og å kjøpe brukt, og 
hadde sett på fryktelig mange boliger. Men i praksis 
ble det ikke store forskjeller i månedlige utgifter, 
men kvaliteten ble sprikende. I flere leiligheter jeg 
så på, kunne du høre gjennom veggene hva nabo-
ene snakket om. Slik ville jeg ikke ha det. Så valget 
falt på å kjøpe nytt.

Mange unge
Snaut 2,5 millioner kostet den nær 60 kvadratmeter
store leiligheten i det nye feltet i Dragerlia som er 
under oppføring. Feltet kalles Kilden. Henriette sier 
hun fikk leie kåken en måned før hun bestemte 
seg for å kjøpe.
19-åringen har fast jobb som produksjonstekniker 
hos Steertec på Prøvenfeltet, bare noen steinkast 
unna. Hun hadde på forhånd vært flink til å sette 
av penger på bok. I tillegg står mor og far som 
medlåntakere på deler av lånet. Slik fikk hun bank-
ens velsignelse til å investere i egen bolig.

– Månedlige utgifter blir mellom 11.000 og 12.000 
kroner, forteller hun.

Har vært målet
Og Henriette Vaslien er ikke alene om å være ung 
førstegangskjøper her oppe. 12 av 13 leiligheter i 
hennes rekkehus er solgt til boligkjøpere under 
tretti år, opplyser utbygger Arild Trogstad i Trogstad
Prosjekt AS. Han legger ikke skjul på at han er litt 
kry av det.

– Målet vårt har jo vært å tilby noe ungdommen 
vil ha. Og det ser ut som vi har truffet ganske bra. 
Andre steder på Gjøvik og Toten har vi vel sett en 
tendens til at eldre flytter inn i nye leiligheter. Her 
er det helt motsatt. Han antar at den litt utradisjo-
nelle stilen, beliggenheten, konseptet og størrelse
sen på leilighetene i sum tiltaler de unge.

– I tillegg går jo ryktet. Det blir attraktivt i seg selv 
at unge mennesker allerede har kjøpt her. En 
20-åring ønsker kanskje ikke å flytte inn i et nabo-
lag med bare pensjonister, sier Trogstad.

De små går først
Utbyggeren gjentar mantraet som gjerne blir på-
pekt i kommunestyrene; behovet for fortetting.
– Det er jo slik vi må utnytte arealene i framtiden. 
Og da mener jeg det er viktig å legge til rette for 
ungdommen. Det er der vi må starte.
Utbyggeren har tidligere fullført 36 leiligheter like 
overfor, i det såkalte Tømmerlia-feltet. Der erfarte 
han rift om små leiligheter. I boligrekkene han nå 
bygger, har han tatt hensyn til det og selger også 
småboliger på snaut 30 kvadratmeter.

– Det er faktisk disse som går først, sier han.
Prisen på de minste leilighetene er i underkant av 
1,7 millioner.

Trogstad Prosjekt driver for øyeblikket på bygge-
trinn tre av sju på dette Kilden-feltet. Planen er 
å bygge til sammen 95 boliger. Så langt er 19 av 
31 leiligheter er solgt. Arild Trogstad opplever at 
salget går lett.

Felleshus
Henriette Vaslien ser positivt på connected living-
konseptet som er lesten for dette nye byggefeltet.

– Vi som bor her skal være sammen om å drifte 
og utvikle området. Det skal også bygges et stort 
felleshus som vil alle har tilgang til, sier hun.
Hun er forberedt på å bo i en byggeplass den 
første tiden. Kun en tredjedel av de 95 leilighetene 
på Kilde-feltet er ferdig bygget.

Rådmann i Vestre Toten, Bjørn Fauchald, sier han
ser svært positivt på det som skjer i Dragerlia:

– Jeg mener hele området er framtidsrettet. Den 
gode blandingen av eneboliger og større og mindre 
leiligheter, legger til rette for en god blanding av 
mennesker. Og det er svært positivt at det bygges 
boliger som gjør det mulig for de unge å komme 
inn i boligmarkedet. I tillegg er det et godt konsept 
med fellesarealer og felleshus, slik de bygger på 
Kilden-feltet.

HENRIETTE (19) STORTRIVES I FLUNKENDE 
NY LEILIGHET.

VALGTE NYTT: Henriette Vaslien (19) 
så på mange boliger. Men etter å 
ha sett på ny leilighet i Dragerlia ble 
alt annet lavmål, ifølge henne selv. 
Foto: Torben Wirkestad
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Raufoss har navn fra gården Raufossen (Rødfossen)
som man antar ble ryddet allerede før Svartedau-
den. Navnet har trolig sammenheng med det nor-
røne rauði som betyr myrmalm og passer godt 
med tanke på de mange myrområdene i området. 
Her fantes også flere naturlige kilder.

Den lille fossen i Hunnselva som gav kraftforsyning-
er til fyrstikkfabrikken som åpnet i 1875. Ammuni-
sjon, raketter, støtfangere, bildeler og mengdene 
med andre varer som produseres innenfor gjerdet 
til Industriparken i dag er «spin offs» fra fyrstikk-
fabrikken.

Raufoss Ammunisjonsfabrikk eller RA, har de fleste 
hørt om – en lokal og betydelig, men sårbar arbeids-
plass som opp gjennom historien pent har måtte 

forholde seg til store og små svingninger i kon-
fliktnivået ute i den store verden. Dagens Nammo, 
som representerer videreføringen av produksjonen 
av forsvarsmateriell, sysselsetter ca. 700 i Norge og 
oppleves som en trygg arbeidsplass i dag. Industri-
parken i sin helhet sysselsetter ca. 3.000 og er en 
hjørnesteinsbedrift for Innlandet. Bedriftene pro-
duserer høyteknologiske produkter innen mange 
bransjer til de mest krevende kundene i hele ver-
den. 

Selv med 60.000,- besøkende årlig kan industri-
parken være å oppfatte som en «godt bevart» 
hemmelighet. Men industriparken har satt Raufoss 
på kartet og har klart å tiltrekke seg arbeidskraft fra 
fjern og nær, nye innbyggere, studenter og pend-
lere.

Det voksende industri samfunnet var også grunnen
til at det ble etablert en videregående skole på 
Raufoss for mange år sidene. Og skolene i Vestre 
Toten presterer – kommunen leverer resultater 
godt over landsgjennomsnittet og kommer best 
ut i Gjøvikregionen.

Raufoss fikk jernbaneforbindelse med Kristiania i 
1901 og Raufoss Stasjon er i dag siste stoppested 
før endestasjonen Gjøvik på Gjøvikbanen.

Idrett har stått høyt hos innbyggerne på Raufoss 
og spesielt Raufoss Fotballklubb har forent inn-
byggerne. Raufoss Fotball ble stiftet som en del av 
Raufoss turn og idrettsforening i 1918, men det ble 
spilt organisert også i årene før. I tidlig fase bestod 
laget av arbeidere i Raufoss Ammunisjonsfabrikk. 

Laget pr. 2019 er Opplands eneste lag i de tre 
øverste divisjonen for menn i norsk fotball. Men 
også på kvinne siden har Raufoss hevdet seg de 
siste årene.

Raufoss har også et kjent hoppanlegg, Lønneberget 
hoppsenter. Den største bakken er K90. Fra Kilden 
er det flott utsikt mot bakken. I tillegg finnes det 
milevis med skiløyper mot Nordmarka i Oslo, til 
sørover via Skumsjøen og Gjøvik.

Raufoss sentrum har også hatt en stor utvikling de 
siste årene med bl.a eget kjøpesenter. Planene for 
sentrum er mange og positivisme preger Vestre 
Totens hovedstad.

RAUFOSS PÅ KARTET

I 1854 startet det. Historien om Raufoss er uløselig knyttet til industri. Et industrieventyr som viste 
seg å bli et av de største i landet.
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Illustrasjon av felleshus.

I Kilden skal det være trygt å vokse opp. Grøntområdene 
egner seg både for lek og rekreasjon - Kilden skal være 
en sosial møteplass for store og små. 

Sameiet Kilden består av til sammen 94 selveierleiligheter 
og stort felleshus. 

Alle leilighetene vil få egen biloppstillingsplass og det kan 
være muligheter for leie av garasje. 

Boligene ligger i et nyere boligområdet ca. 2 km sør fra 
Raufoss sentrum og består i dag av eneboliger, rekkehus 
og tomannsboliger. Boligområdet ligger vestvendt med 
fin utsikt og meget gode solforhold. 

Det er kort vei til Raufoss sentrum med bl.a kjøpesenter, 
treningssenter og togstasjon. I umiddelbar nærhet finnes 
det flotte turmuligheter sommer som vinter. Det er kort 
vei til fotballstadion, Totenbadet og skistadion. I Kilden 
er det også barnevennlig og nyere barnehage finnes rett 
på nedsiden av boligfeltet. Det er gangavstand til barne-, 
ungdoms- og videregående skoler. 

Kilden er delt inn i to – Kilden Øvre og Kilden Nedre. 
Begge områdene består for det meste av den samme be-
byggelsen, men vil ha to forskjellige adkomster. Derav også 
navnet. 

De fleste leilighetene i Kilden Øvre er allerede solgt og lei-
lighetene som omtales i dette prospektet gjelder Kilden 
Nedre. Dette feltet er også delt inn i flere byggetrinn. Hvert 
byggetrinn vil bli ferdigstilt i sin helhet, også utomhus, så 
langt det er mulig med hensyn til årstiden. Felleshuset blir 
først oppført når alle leilighetene er ferdigstilt.

Ta kontakt med megler for priser og oversikt over ledige 
leiligheter.  

KILDEN
-KORT FORTALT
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UTOMHUSPLAN

Illustrasjon av hele området.

I Kilden blir det lagt stor vekt på utomhus-arealene. 
Grøntområdene får plener og beplantning, og 
lager en fin ramme rundt området i tillegg til å skape 
lys og luft mellom boligrekkene. Det blir plantet 
trær mot veier og naboer. En koselig gangvei/sti 
blir anlagt i tomtegrensen mot sør.

På oversiden av felleshuset blir det et stort friareal.
Dette blir et ypperlig område for både lek og rekrea-
sjon - fri fra biltrafikk. 

Veier, gangstier og parkeringsplasser blir asfaltert 
og det anlegges belegningsstein inntil boligene. 

Alle leilighetene får egne terrasser og/eller 
balkonger. En del av leilighetene på første plan vil i 
tillegg få muligheter til en liten hageflekk. 

Det er valgt fire forskjellige farger på de utvendige 
fasadene; gult, blått, oransje og grønt. 

Hvert hus får sin farge. Dette skaper et moderne 
inntrykk og tilfører litt ekstra liv i de utvendige 
fasadene. Og her er ingenting overlatt til tilfeldig-
hetene – ytterdørene og postkassene leveres i 
samme farge som boligene.

Kunne du tenke deg en lekker leilighet, omkranset av fine og innbydende grøntområder? Trivelige 
stier og store friarealer? Da er det bare å lese videre.
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Kilden består av både 2- og 3-roms selveier-
leiligheter. 

Leilighetene får god og moderne standard. 
De store takhøye vinduene slipper inn 
masse lys og gir en god og luftig løsning. 
Leilighetene er arealeffektive og har gode 
planløsninger. 

Lyse og stilrene kjøkken i høyglans med 
integrerte hvitevarer. Pene bad med varme-
kabler og fliser på gulv og vegger. Det er 
også varmekabler og fliser i gang. Stue og 
soverom med lyse og solide gulv og lysmalte 
vegger. Det leveres balansert ventilasjon. 

Det henvises til leveransebeskrivelsen i 
prospektet for utfyllende informasjon om 
standard. 

INNOMHUSPLAN

Alle 3D-illustrasjoner og illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende og beskriver ikke den endelige leveransen og de reelle 
omgivelsene rundt prosjektets beliggenhet. For detaljer leveranseomfang, se fasade- og plantegninger, leveransebeskrivelse 
og romskjema.
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Bilder er tatt fra ferdigstilt bolig og avvik kan forekomme.



Kilden Øvre        19           

TEGNINGER
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DRAGERLIA

VEGER OG P-AREALER
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FELLESHUS MED HYBLER
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TEGNET SIGN
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STRANDGT.13C 2815 GJØVIK   TLF: 61 13 90 20

PROSJEKTANSV.
2018-02-01 LHJ
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DRAGERSKOGEN Bg2 
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SITUASJON
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IVARSSON EQUITONE [pictura]
FIBERSEMENTPLATE - GLATT OVERFLATE

FARGEKODER:
PG 642 (RAL1014/NCS S 1060-G90Y)  - KORNGUL
PG 742 (RAL1033/NCS S 1070-Y20R) - LYS ORANSJE
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PG 442 (RAL50247NCS S 2030-B) - HIMMELBLÅ
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DETALJPROSJEKT
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LHJ2016-04-05 LHJ

DATO BESKRIVELSE SIGN KTR

SITUASJONSPLAN



Kilden Øvre        23           

3.9 m²
bad

11.7 m²
stue

8.4 m²
sov

5.7 m²
kjøkken/entré

KJØL/
FRYS

KJØL/
FRYS

5.7 m²
kjøkken/entré

3.8 m²
bad

8.1 m²
sov

Not Enclosed
stue

VASK/
TØRK

BALKONG OVER

INN

VASK/
TØRK

INN

B
AL

K
O

NG
 O

VE
R

9.5 m²
overdekket platting

5 m²
bod - plan 1 A+B

5 m²
bod - plan 2 A+B

5.8 m²
platting

2 x 2-roms leilighet (alternativ A og B) på 32 m² BRA (P-ROM = 32 m²) + 
½ overdekket platting ved inngang  ≈ 5 m²  og ½ sportsbod av 5 m²

0 5M

målestokk 1:100

PLAN 1

11.7 m²
stue

8.6 m²
sov

5.7 m²
kjøkken/entré

KJØL/
FRYS

KJØL/
FRYS

5.9 m²
kjøkken/entré

8.1 m²
sov

12.1 m²
stue

VASK/
TØRK

INN

VASK/
TØRK

INN

bod - plan 1 A+B
5 m²

bod - plan 2 A+B
5 m²

8.9 m²
overdekket balkong

2 x 2-roms leilighet (alternativ A og B) på 32 m² BRA (P-ROM = 32 m²) + 
½ overdekket platting ved inngang  ≈ 5 m²  og ½ sportsbod av 5 m²

0 5M

målestokk 1:100

PLAN 2

2x2-roms hybelleilighet i 1.plan 

Smarte og arealeffektive 2- roms leiligheter med adkomst fra bakkeplan. Lys stue 
med store vinduer, soverom med garderobeskap, pent bad/vaskerom og praktisk 
kjøkkenløsning. Utvendig biloppstillingsplass og utvendig bod.

2x2-roms hybelleilighet i 2.plan 

Smarte og arealeffektive 2- roms leiligheter med adkomst via trapp. Lys stue med 
store vinduer og utsikt, soverom med garderobeskap, pent bad/vaskerom og prak-
tisk kjøkkenløsning. Utvendig biloppstillingsplass og utvendig bod.

PLANTEGNINGER
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KILDEN
Toten Eiendom AS

201421
2018-01-12

PLAN 0

A1010

DETALJPROSJEKT

2-ROMS ENDEBLOKK - MED SOKKEL

ARK

LHJ2017-12-01 LHJ

DATO BESKRIVELSE SIGN KTR

1
A3010

1
A3010

1 2

2
A3011

2
A3011

5600

stue sov
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sov stue
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kjøkken/entré bad
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TEGNET SAKSBEHANDLER
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A3012

KILDEN
Toten Eiendom AS

201421
2018-01-10

SNITT A & B

A3012

DETALJPROSJEKT

2-ROMS ENDEBLOKK - MED SOKKEL

ARK

LHJ2017-12-01 LHJ

DATO BESKRIVELSE SIGN KTR

2-roms leilighet i sokkel

Effektiv 2- roms leilighet i sokkeletasjen med overbygd inngangsparti og bilopp-
stillingsplass rett utenfor. Samme smarte planløsningen som de andre 2- roms 
leilighetene. Utvendig bod i fellesanlegg.

Noen av rekkehusleilighetene er på tre plan og får leilighet i sokkelen. Her får du bilopp-
stillingsplassen din rett utenfor leiligheten. Sokkel leilighetene får også fine uteplasser utenfor 
boligen.

PLANTEGNINGER
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17.9 m²
stue

4.7 m²
bad

6.3 m²
sov

11.5 m²
sov

KJØL/
FRYS

VASK/
TØRK

VENT.
AGGR.

9.6 m²
spisestue/kjøkken

INN

3 m²
bod 4.3 m²

entré

3.3 m²
gang

(NB! VINDU KUN I ENDEBLOKK) (NB! VINDU KUN I ENDEBLOKK)

3.8 m²
balkong

7.6 m²
balkong

(TRAPP NED TIL TERRENG - PLAN 1)

3-roms leilighet (alternativ B) på 63 m² BRA (P-ROM = 60 m²) + balkong  ≈ 7,5 m²  
overdekket inngang ≈ 4 m² og sportsbod på 5 m²

0 5M

målestokk 1:100

PLAN 2

bod - plan 1
5 m²

bod - plan 2
5 m²

16.1 m²
stue

4.5 m²
bad

7.7 m²
sov

11 m²
sov

KJØL/
FRYS

VASK/
TØRK

VENT.
AGGR.

9.6 m²
spisestue/kjøkken

INN

3 m²
bod

3.9 m²
entré

3.9 m²
gang

(NB! VINDU KUN I ENDEBLOKK) (NB! VINDU KUN I ENDEBLOKK)

3.8 m²
overdekket inngang

7.6 m²
balkong

(TRAPP OPP TIL PLAN 2)

PARKERING 

3-roms leilighet (alternativ A) på 63 m² BRA (P-ROM = 60 m²) + balkong  ≈ 7,5 m² 
overdekket inngang ≈ 4 m² + platting på ≈ 6 m² og sportsbod på 5 m²

0 5M

målestokk 1:100

PLAN 1

PARKERING 

5 m²
bod - plan 1

5 m²
bod - plan 2

5.8 m²
platting

3-roms selveierleilighet - Plan 1

Leilighetene ligger i 1. etasje med trappefri adkomst og får livsløpsstandard. Overbygd 
inngangsparti med morgensol. Leilighetene er lyse og luftige og får fint grøntområde 
utenfor vinduene. Består av: vindfang, gang, 2 soverom, bad, teknisk rom/bod og stue 
og kjøkken i åpen løsning. Fra stue er det utgang til solrik uteplass. Det medfølger 
utvendig biloppstillingsplass og utvendig bod. 

3-roms selveierleilighet - Plan 2

Disse leilighetene ligger i 2. etasje og er på 60 kvm. De har adkomst via trapp og 
overbygd inngangsparti. Her får du også en fin uteplass. Leiligheten får fine lysforhold, 
fin utsikt og flott balkong på ca. 8 kvm med utgang fra stue. Består av: vindfang, gang, 
2 soverom, bad, teknisk rom/bod og stue og kjøkken i åpen løsning. Det medfølger 
utvendig biloppstillingsplass og utvendig bod. 

PLANTEGNINGER
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KJØPSDOKUMENTER
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OPPDRAGSTAKER
EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
Avdeling Gjøvik
Trondhjemsvegen 3
2821 GJØVIK
Telefon.: 913 324 94
Org.nr.: NO 945 727 306

ANSVARLIG MEGLER
Camilla Hveem
Salgsleder og fagansvarlig - Eiendomsmegler 
MNEF

Telefon 913 32 494
E-post camilla.hveem@em1.no

EIERFORHOLD
Eier/Utbygger:
Trogstad Prosjekt AS
Telefon 901 55 415
Orgnr.: 980 383 377

EIENDOMSBETEGNELSE
Kilden, 2835 Raufoss

EIERFORM
Eierseksjon

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 37, bnr. 352 i Vestre toten kommune (0529)

GENERELL INFORMASJON

Sameiet Kilden består av til sammen 94 selvei-
erleiligheter og stort felleshus. Alle leilighetene 
vil få egen biloppstillingsplass og det kan være 
muligheter for leie av garasjeplass. 
Boligene ligger i et nyere boligområdet ca. 2 km 
sør fra Raufoss sentrum og som består i dag av 
eneboliger, rekkehus tomannsboliger. Boligom-
rådet ligger vestvendt med fin utsikt og meget 
gode solforhold. 

Det er kort vei til Raufoss sentrum med bl.a kjøpe-
senter, treningssenter og togstasjon. I umiddel-
bar nærhet finnes det flotte turmuligheter 
sommer som vinter. Det er kort vei til fotballsta-
dion, Totenbadet og skistadion. I Kilden er det 
også barnevennlig og nyere barnehage finnes 
rett på nedsiden av boligfeltet og det er gang-
avstand til barne-, ungdoms- og videregående 
skoler.

I Kilden skal det være trygt å vokse opp og grønt-
områdene/parkområde egner seg både for lek 
og rekreasjon samt en sosial møteplass. 
Kilden er delt inn i to – Kilden Øvre og Kilden 
Nedre. Begge områdene består for det meste av 
den samme bebyggelsen, men vil ha to forskjellige 
adkomster. Derav også navnet. 

De fleste leilighetene i Kilden Øvre er allerede
solgt og leilighetene som omtales i dette 
prospektet gjelder Kilden Nedre. Dette feltet 
er også delt inn i flere byggetrinn. Hvert bygge-
trinn vil bli ferdigstilt i sin helhet også utomhus 
så langt det er mulig i hensyn til årstiden. Felles-
huset blir først oppført når alle leilighetene er 
ferdigstilt.

Ta kontakt med megler for priser og oversikt 
over ledige leiligheter.  

TOMT OG BELIGGENHET
”Kilden” ligger i et nyere og attraktivt boligfelt ca 
2 km sør for Raufoss sentrum. Barnevennlig og 
rolig område med gangavstand til barnehage 
og skoler. Det er kort vei til sentrum med bl.a. 
stort kjøpesenter, treningssenter og togstasjon.
I umiddelbar nærhet finnes flotte turmuligheter 
sommer som vinter. Det er også kort vei til fot-
ballstadion, Toten badet og skistadion.
Eiendommen ligger vestvendt og får fine sol - 
og utsiktsforhold.

INFORMASJON
FRA MEGLER

AREAL OG TYPE
Prosjektet har følgende leilighetstyper:

- 2x2-roms hybelleilighet
- 2-roms selveierleilighet i sokkel
- 3-roms selveierleilighet

FELLES FOR ALLE LEILIGHETER
Felles for alle leilighetene er store vinduer som 
gir gode lysforhold. Leilighetene har god plan-
løsning og god standard. Leiligheten på 1. plan 
har varmekabler i alle gulv med unntak av
soverom og bod. Leilighetene i 2. plan får varme-
kabler på bad og i gang.

Gulv på soverom, stue og kjøkken leveres av ty-
pen 1-Stavs laminatgulv XL hvitpigmentert. Det 
er fliser på gulv på bad, gang og bod. Gerikt og 
gulvlist i glattkant hvit. Innvendig veggoverflater 
og himling leveres i sparklet og malte gipsplater. 
Bad har fliser på vegger. Innvendig dører leveres 
hvitmalte og slette, kar med tettelist. 

Egenprodusert kjøkken i hvit høyglans med 
integrerte håndtak. Benkeplate i laminat og 
integrerte hvitevarer som kjøleskap, komfyr, 
induksjonstopp og oppvaskmaskin. Kjøkkenven-
tilator er fra Flexit og resten av hvitevarene er 
levert fra Elektrolux.

Bad leveres med varmekabler og fliser på gulv 
og vegger fra Fagflis av typen Glade Cinza 
60*60. Baderomsinnredning er fra Linn Bad. 
Bad består av: Servant for nedfelling med 
ettgreps blandebatteri, vegghengt toalett, dusj 
med dusjvegger og opplegg til vaskemaskin og 
sluk. Alle soverom leveres med panelovner med 
termostat. Balansert ventilasjon med varme-
gjenvinner av typen Flexit UNI2.

Det elektriske anlegget leveres som skjult 
anlegg. Det leveres punkter iht NEK 400 og 
sikringsskap med kombiautomater.
Det leveres LED armatur i tak på bod, bad, sove-
rom, gang, og kjøkken samt 2 stk. utelamper 
med LED pr. bolig samt 2 stk. utestikk.
Leveres med varmtvannsbereder på 200 liter.

Utvendig vil byggene få en tøff og vedlikeholds-
fri fasade med Malmfuru og sementbaserte 
fasadeplater, kombinert med store vinduer og 
flotte uteplasser.

TOMTENS BESKAFFENHET
Tomten blir pent opparbeidet med plener, 
diverse beplantninger og busker. Internveier 
asfalteres og gårdsplasser blir belagt med
brostein. I tillegg blir det anlagt et felles park-
anlegg mot sør og et parkmessig område/leke-
plass i midten av tomten.

Felles tomt hvor hver boenhet får eksklusiv 
bruksrett på arealet som naturlig tilfaller seksjon-
en ifølge seksjoneringsbegjæringen.

ADKOMST
For veibeskrivelse henvises det til vedlagte kart i 
salgsoppgaven. Det vil bli skiltet med Eiendoms-
Megler 1-skilt ved fellesvisning.

VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

PARKERING
Det medfølger 1 biloppstillingsplass til hver lei-
lighet. I tillegg blir det etablert gjesteparkparke-
ring. Det vil også være muligheter til å leie plass 
i frittstående garasjebygg, men det er begrenset 
plasser og første mann til mølla prinsippet vil 
være gjeldene.

ØKONOMISKE FORHOLD
De kommunale avgiftene faktureres den enkelte 
seksjon og er stipulert til ca kr 11 000–12 000,- 
per år. Det blir installert vannmåler i hver leilighet 
og den totale årlige kostnaden vil derfor variere 
etter eget forbruk.
Det er vedtatt i kommunen at nye boliger er 
fritatt for eiendomsskatt de to første årene.

Fellesutgiftene er foreløpig ikke beregnet, men 
er stipulert til å være ca kr 1.000,- pr. mnd.

Fellesutgiftene vil dekke: Fellesforsikring av 
bygg, kabel-TV og internett, snøbrøyting/plen-
klipping, forretningsførsel og avsetning av 
vedlikehold. De stipulerte fellesutgiftene er kun 
basert på erfaringstall og endelig nivå vil være 
avhengig av utvikling kostnadsnivå frem til 
overtagelse, og hvilket servicenivå og tjenester 
sameiet ønsker. Felleskostnadene skal fordeles 
mellom sameierne etter størrelsen på sameie-
brøkene med mindre særlige grunner taler for å 
fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 
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bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig 
vedtas med tilslutning fra de sameiere det gjel-
der. I tillegg kommer kostnader til fyring.

FYRINGS- OG STRØMUTGIFTER
Strømutgifter i hver leilighet betales separat iht. 
egen måler direkte til strømleverandør.

LIGNINGSVERDI
Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/over-
takelse.

SKATTETAKST
Når eiendommen får et formuesgrunnalg fra 
skatteetaten, vil dette være grunnlaget for skatte-
taksten.

BYGNINGSFORSIKRING
Bebyggelsen er forsikret av boligsameiet gjennom
en felles polise. Ny eier må selv sørge for innbo-
forsikring.

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest 
eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper 
har heller ingen plikt til å overta eller innbetale 
oppgjøret før midlertidig brukstillatelse foreligger.

ANTALL GODKJENTE BOENHETER
Hver leilighet vil bli godkjent som egen boen-
het. Den enkelte leilighet kan fritt leies ut etter 
eiers ønske. 

ADGANG TIL UTLEIE
Eiendommen kan fritt leies ut etter eiers eget 
ønske.

TINGLYSTE HEFTELSER
Ingen tinglyste pengeheftelser følger eien-
dommen. Selger forbeholder seg retten til å 
etablere nødvendige heftelser og erklæringer 
for gjennomføring av prosjektet som ved overta-
gelse vil gjelde sameiet i fellesskap.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Den enkelte sameier plikter seg å sette seg inn i 
sameiets vedtekter og eventuelle husordensregler. 
Vedtektene ligger som vedlegg i prospektet. 
Sameiets navn er Kilden Sameie og består av 95 
boligseksjoner totalt.
Bebyggelsen og tomten ligger i sameiet mellom
eierne av de seksjoner som bebyggelsen og 

tomten er oppdelt i. For hver seksjon er det 
fastsatt enn sameiebrøk som uttrykker sameie-
andelens størrelse. Tomten og alle deler av be-
byggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes 
av bruksenheter er fellesarealer. Sameierne er 
solidarisk ansvarlig for boligsameiets økonomi. 
Boligsameiet har lovbestemt panterett i seksjo-
nen for forfalte og ikke betalt felleskostnader for 
inntil 1 G.

OFFENTLIGE PLANER
Området vil bli utbygget iht gjeldende regule-
ringsplan. Tomten er regulert til boligformål. For 
kopi av gjeldende reguleringsplaner i området, 
ta kontakt med megler. 

OVERTAKELSE
Leilighetene ferdigstilles fortløpende. Ta kontakt 
med megler for mer informasjon.

VISNING
Etter avtale med megler

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker 
å erverve bolig til sitt eget bruk.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvend- 
else der kjøper anses som profesjonell/investor, 
eller når boligen er ferdigstilt. Selger forbeholder 
seg retten til å leie ut usolgte boliger.
Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av 
opplysninger mottatt fra det offentlige, selger 
og selgers leverandør. All informasjon er god-
kjent av selger. Selger og megler tar forbehold 
om trykkfeil i prospektet.

EIERSKIFTEFORSIKRING
Selger har ikke anledning til å tegne eierskifte-
forsikring ved nybygg.

OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesum tilkommer omkostninger 
med ca. kr 15.000,- til dekning av dokument-
avgift av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for 
skjøte og andel startkapital til sameiet. (2
ganger stipulerte mnd fellesutgifter)

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV SELGER)
Megler mottar et fast vederlag pr. solgte enhet. 
Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. I 
tillegg kommer eventuelle visningskostnader og 
kostnader til markedsføring.

LOV OM HVITVASKING
I henhold til lov av 06.03.2009 nr 11 om tiltak 
mot terrorfinansiering og hvitvasking m.v. er 
megler pliktig til å gjennomføre legitimasjons-
kontroll av oppdragsgiver (selger) og kjøper. 
Dersom partene ikke oppfyller lovlige krav til 
legitimasjon eller at megler får mistanke om at 
handelen har tilknytning til en straffbar hand-
ling eller forhold som rammes av straffelovens §
§147a, b, eller c kan megler stanse gjennomfør-
ingen av handelen. I slike tilfeller kan ikke megler 
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil 
kunne medføre for selger eller kjøper eller andre 
som måtte være involvert i handelen.

LOV SOM REGULERER SALGET
Kjøpekontrakter som er inngått før ferdigstillelse 
av bygget selges etter Bustadsoppføringslovas 
bestemmelser. For de leiligheter som selges etter 
ferdigstillelse av bygget, vil disse selges etter 
Avhendingslovas normalbestemmelser. Bu-
stadoppføringslova kommer ikke til anvendelse 
når kjøper er profesjonell/investor. For bolig som 
blir solgt etter Bustadsoppføringslova vil selger 
stille de nødvendige garantier i samsvar med 
Bustadoppføringslova § 12 og evt. § 47. Dersom 
selger stiller garanti iht. § 47, vil megler foreta 
utbetaling av kjøpers innbetalinger.

SLIK FUNGERER SALGET
Den som ønsker å kjøpe leilighet i dette pro-
sjektet kan benytte skjemaet “Bindende kjøps-
bekreftelse” for å levere en forpliktende kjøps-
melding på en bestemt leilighet i prosjektet, og 
i henhold til gjeldende prisliste. Kjøpsbekreftelsen 
må inneholde en finansieringsbekreftelse, eller 
kontaktinformasjon til en bankkontakt som 
kan bekrefte finansiering. Skjemaet “Bindende 
kjøpsbekreftelse” følger vedlagt i prospektved-
legget. Interessenter som innleverer en ”Bindende
kjøpsbekreftelse” gjøres spesielt oppmerksom
på at vedkommende er bundet av denne 
”Bindende kjøpsbekreftelse” inntil megler har 
bekreftet at vedkommende interessent er løst 
fra videre binding og vedståelse av den ”Binden-
de kjøpsbekreftelsen” som følge av aksept eller 
avslag på denne. 

Ta kontakt med megler for informasjon om gjel-
dende prisliste og kjøpsbetingelser før innleve-
ring av ”Bindende kjøpsbekreftelse”.

FINANSIERING/FORSIKRING
Når du skal kjøpe bolig, kan Sparebanken Hed-
mark hjelpe deg med finansiering og forsikring. 
Sparebanken Hedmark er representert i hele 
fylket og kan gi deg lånetilbud ved boligkjøp.

Ring Sparebanken Hedmark på telefon 02999 
eller be vår eiendomsmegler om å formidle 
kontakt.

VERDIVURDERING AV NÅVÆRENDE BOLIG
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom 
du planlegger å selge. Verdivurdering er en be-
regning av eiendommens markedsverdi, basert 
på solid erfaring og kunnskap om 
eiendomsmarkedet der du bor.
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Det blir attraktivt 
i seg selv 
at unge mennesker 
allerede har kjøpt her.
Utbygger Arild Trogstad i Trogstad Prosjekt AS
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BYGGEBESKRIVELSE
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere 
om bygningenes viktigste bestanddeler og
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom 
byggebeskrivelsen og plantegningene. I slike
tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelsen 
som er retningsgivende.

Konstruksjon
Bygningen utføres i konstruksjon av treverk. Eta-
sjeskiller i selvbærende I-bjelker. Alle innvendige 
vegger fungerer som lettvegger i treverk.
Utvendig fasade i vedlikeholdsfrie materialer, i 
hovedsak malmfuru (trepanel) og sementbaserte
fasadeplater. Balkonger konstrueres slik at 
underlag er tett med fall slik at vann føres bort, 
overflate leveres som tremmegulv i Møre-Royal 
klar impregnering. Spilerekkverk i malmfuru 
treverk. Terrasser på bakkeplan med samme 
overflate uten rekkverk. Alle innvendige vegger, 
samt vegger mellom leiligheter (skillevegger), 
utføres som tre-stendervegger kledd med gips-
plater.

Standard
Utover det som er beskrevet nedenfor vil det bli 
gitt mulighet for individuelle endringer og
tilpasninger. Dette avtales i møte med utbygger.

Gulv
Alle tørre rom leveres med Opus laminat XL 
1-stav grå som standard. Det leveres keramiske
fliser på bad, gulv i entré og gulv med sokkel på 
teknisk rom av typen Glade Cinza.

Vegger
Alle innvendige vegger helsparkles og males i 
fargen Bomull (1453 / S0502-Y). På bad leveres
keramiske fliser av typen Glade Cinza.

Himlinger
Alle innvendige himlinger helsparkles og males 
i fargen Bomull (1453 / S0502-Y), samme
overflate der himling må fores ned.

Nedforet himling
Der det ligger tekniske føringer fores himlingen 
helt ned slik at himlingen går i ett. I hovedsak
på baderom og i entré.

Kjøkken
Som standard leveres kjøkken med hvit høy-
glans overflate. Høy-trykkslaminat benkeplate.
Alle fronter leveres med integrerte håndtak. 
Takhøye overskap med foring mot tak.
Integrerte innbygde hvitevarer fra Electrolux 
som kjøleskap, komfyr, induksjon koketopp og
oppvaskmaskin. Kjøkken leveres ikke med fryser 
(gjelder byggetrinn 1 og 2). Det er ikke anledning 
til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp 
og vanntilførsel. Leveres med kjøkkenvifte.

Garderobe
Hvite skap med fronter i hvit glatt overflate. Det 
leveres ett skap pr. soverom iht. plantegning.

Innvendige dører
Alle innvendige dører leveres i hvit slett utførelse, 
hvite karmer med tettelist. Dørvridere i børstet 
utførelse.

Bad
Flislagte vegger og gulv på bad i 60x60-format, 
mosaikk-flis i dusjnisje som følger buen på
dusjdører, 90 cm. Bred baderoms-innredning av 
typen Linn-bad, speil med integrert lys, buet
dusjdører i glass, vegg-hengt toalett, dusj
garnityr. Det er mulighet for å endre på fliser, 
garnityr og innredninger på bad i møte med
entreprenør.

Vinduer/Hev/Skyve-dører
Alle vinduer og HS-dører leveres i aluminium 
med 3-lags glass. Lakkert hvit innvendig.
Utvendig solskjerming er tilvalg.

Hovedinngangsdører i leilighet
Hovedinngangsdør i stål, lakkert med børstet 
dørvrider.

Listverk
Alt innvendig listverk leveres hvitmalt med 
tilnærmet skulte stifter. Listefritt i tak og innven-
dig hjørner.

Diverse utstyr
1 stk. brannslukningsapparat leveres pr. leilighet. 
1-2 stk. Røykvarslere avhengig av planløsning og 
størrelse.

LEVERANSEBESKRIVELSE
Ventilasjon
Alle leiligheter leveres med balansert ventilasjon. 
Eget lokalt aggregat plasseres i hver leilighet. 
Til-luft og avtrekk til yttervegg og/eller over tak. 
Alle kjøkken leveres med eget avtrekk med 
trykkvakt og bad med fuktføler for best mulig 
ventilert leilighet.

Elektrisk
Elektrisk anlegg legges skjult i alle rom. Stikk-
kontakter leveres iht. NEK 400 2014 som 
dekker et normalt behov. Utekontakt og utelys 
ved hovedinngang og balkong/terrasse. Ved 
overbygd inngangsparti eller terrasse leveres 
downlights som utelys.

Sanitær
Opplegg for vaskemaskin monteres på bad.

Oppvarming
Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. 
Varmekabel i stue/kjøkken for alle leiligheter på
bakkeplan. Alle leiligheter har varmekabler i 
gang/entré og bad. Panelovner på soverom. I
leiligheter i 2. etasje monteres panelovn i stue/
kjøkken.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir 
ikke inntegnet på tegninger som omfattes av
kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse be-
stemmes av hva som er hensiktsmessig og
nødvendig. Det tas forbehold om endringer på 
plantegninger for fremføring av sjakter for
ventilasjonsanlegg, elektriske og/eller vann/av-
løps -føringer.

TV/internett
Utbygger inngår avtale om tilknytning med sig-
nal-leverandør for TV/internett. Det leveres
uttak for TV i stue samt opplegg for router/mo-
dem i innvendig sikringsskap.

Parkering
Alle leiligheter leveres med 1 stk. biloppstillings-
plass. Det blir også satt opp garasjeanlegg
hvor det blir mulighet for kjøpere å leie plass, 1 
plass inkluderer også en ekstra sportsbod.

Boder
I tillegg til innvendige teknisk rom får hver leilig-
het 1 stk. sportsbod utenfor leilighet. Denne
leveres med takarmatur og stikkontakt. 30 kvm.
leiligheter deler bod (2 og 2).

Utomhus arbeider
Endelig utomhusplan er ikke utarbeidet. Selger 
forbeholder seg retten til å bestemme endelig 
utforming og materialvalg. Fellesområder vil bli 
beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinngan-
ger blir fast dekke som asfalt/belegningsstein. 
Plassering av avfallsbeholdere vil skje i samråd 
med kommunens renovasjonsetat.

Innflytting
Overtagelsesdato avtales med megler og 
utbygger. Hver kjøper vil ved overtagelse motta
FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer 
og produkter som er benyttet i leiligheten samt 
vedlikehold.

Forbehold
Alle opplysninger i denne byggebeskrivelsen er 
gitt med forbehold om rett til endringer som
er hensiktsmessige og nødvendige eller som 
følger av offentlige pålegg uten at den generelle
standarden forringes. Det tas generelt forbehold 
om mindre endringer i leveransen, så lenge kva-
liteten i leveransen ikke blir lavere enn beskrevet 
i dette dokumentet.

Tilvalg
Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggs-
arbeider som står i sammenheng med ytelsen
som er avtalt, og som ikke i omfang eller karak-
ter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og
som ikke er til hinder for rasjonell gjennomfø-
ring av byggearbeidene.

Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer 
eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget
med 15% eller mer. Selger er heller ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider
som vil føre til ulempe for selger.

Selger har ikke rett til å utføre endringer/til-
leggsarbeider som medfører konsekvenser for
øvrige kjøpere.

Selger eller den selger måtte oppnevne kan 
kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider
når arbeidet er utført.

Tilvalg avtales i møte med utbygger.
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  Mellom

 Trogstad Prosjekt AS 980 383 377

 Telefon: 901 55 415

 Epost: prosjekt@toten-eiendom.no

  heretter kalt selger, og

 heretter kalt kjøper,

er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

 

Adresse: 
Matrikkel: gnr. 37, bnr. 352, snr.  
Kommune: Vestre Toten kommune

Opdragsnummer:
Omsetningsnummer:
Kontraktsdato:

KJØPEKONTRAKT
for selveierleilighet under oppføring

§ 1 Eiendom og kjøpesum
Partene har inngått avtale om kjøp av ny Leilighet, i ……………………… (heretter kalt Leiligheten) i henhold 
til prospekt og leveransebeskrivelse datert dato ………..........……. 

Leilighetens planløsning, standard og utstyr er nærmere angitt i vedlagte prospekt som gjelder 
som del av denne kontrakt. Det tas forbehold om at det kan foretas mindre endringer i konstruk-
sjon og materialvalg som ikke reduserer Leilighetens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av 
eventuelt avtalt innskudd. 

Leiligheten er tildelt seksjonsnummer ……....... og blir en del av sameiet «Kilden» gnr. 37, bnr. 352 i 
Vestre Toten. 

Eiendommen er oppdelt i leilighetsseksjoner i henhold til lov om eierseksjoner 
av 16. juni 2017 nr. 65.

Kjøpesummen er avtalt til 

kr …………………………..............................................   (kroner    ........................................................................................................   00/100)
   
som avgjøres på følgende måte:

Kontant ved overtakelse, Jfr. §§3 og 8, kr ………………….,-

Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering, jfr. likevel punkt 2 om gebyrer og avgifter. 

§ 2 Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler Kjøper uoppfordret følgende omkostninger samtidig med slutt-
oppgjøret, jfr. punkt 1.

Kjøpers omkostninger utgjør kr 15.000,- pr. leilighet. Omkostningene inkluderer andel av startkapital
til sameiet, dokumentverdi av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for skjøte og tinglysings og attest-
gebyr for hvert pantedokument kjøper må la tinglyse på denne leiligheten i forbindelse med 
etablering av lån.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av endrede gebyrer/ avgifter 
før overtagelsen.

Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen er inkludert i kontrakts-
summen. Eventuell taksering av Leiligheten står for Kjøpers regning.

§ 3 Oppgjør 
Oppgjøret mellom partene foretas av megleren, EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS. Alle 
innbetalinger, inklusive omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter, forbundet med denne kon-
trakt skal innbetales til EiendomsMegler 1, oppgjørsavdelingen, postboks 198, 2302 Hamar, 
klientkonto 1800.60.46580 merket med KID-nummer 1118012929 i Sparebank 1 Østlandet.  
Alle innbetalinger skal merkes 11180129

Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for Kjøper før den er innkommet 
på meglerens klientkonto. Skriftlig bekreftelse fra Kjøpers bank om at slik betaling er overført må 
sendes EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS på e-post oppgjorhamar@em1.no
Dersom deloppgjør/sluttoppgjør betales senere enn avtalt, påløper for tiden 8.75 % p.a. forsinkelses-
rente1 av den del av kjøpesummen som berøres av forsinkelsen i henhold til en hver tid gjeldende
rentesats i Lov om forsinkelsesrenter. Forrentning av en eventuelt innbetalt del av kjøpesum, 
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beregnet fra overtakelse, går til fratrekk i beregning av forsinkelsesrenter ved sluttoppgjør. Oppgjør 
betraktes å ha funnet sted på det tidspunkt beløpet er valutert meglerens konto. Denne bestemmel-
se gir ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i kontrakten med 
mindre forsinkelse er varslet fra Selger.

Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra Kjøpers side, vil Selger holde Kjøper ansvarlig for økonomiske 
tap og merkostnader som følge av hevingen, jfr bustadoppføringslovens bestemmelser om avbe-
stilling. Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil 
renter på innbetalte forskudd tilfalle Kjøper.

Forsinkes innbetaling av kjøpesummen, samt betaling for alle tilleggsarbeider/endringer som kjøper 
måtte ha bestilt, med mer enn 14 dager for beløp som forfaller 10 dager etter kontraktsinngåelsen 
og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, regnes dette som vesentlig mislighold, og selger har 
rett til å heve kjøpet umiddelbart etter Bustadoppføringslova § 57.

Kjøper har jfr. Bustadoppføringslova § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 
49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtakelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkel-
sesrenteloven kreve forsinkelsesrente av kjøper for beløp som er uberettiget/for mye deponert.

Tinglysing av skjøtet vil ikke finne sted før Kjøper har foretatt fullt oppgjør, jfr. pkt. 2, inkludert evt. 
betaling av forsinkelsesrenter. Eventuelle forsinkelser med tinglysing som er begrunnet i forsinket 
oppgjør fra Kjøpers side er Kjøpers ansvar. Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Leilighe-
ten før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier eller av andre grunner ikke presterer fullt 
oppgjør etter denne kontrakt, vedtar Kjøper utkastelse fra Leiligheten uten søksmål og dom, idet 
han da ikke har rett til å besitte Leiligheten, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e).

De deler av kjøpesummen som forfaller til betaling før overtagelsen, vil bli innsatt på meglers klient-
konto. Beløpet vil bli utbetalt til Selger så snart tilfredsstillende selvskyldnergaranti i henhold til 
Bustadoppføringslovas § 47 foreligger. 

Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges er innbetalt beløp Kjøpers og kan først overføres 
Selger etter Kjøpers overtagelse av Leiligheten.  

Renter opptjent på klientkonto tilfaller Selger.

§ 4 Skjøte / sikkerhet
Skjøte på Leiligheten utstedes av Selger senest ved overtakelse. Tinglysing kan ikke finne sted før 
fullt oppgjør med tilleggsarbeider og omkostninger er betalt.

Senest innen 10 dager etter kontraktsinngåelse skal selger stille ugjenkallelig bankgaranti for opp-
fyllelse av avtalen, jfr. Bustadoppføringslova § 12. Garantien skal fremlegges for kjøper før hele eller 
deler av kjøpesummen innbetales. Kjøper er ikke pliktig til å innbetale noen del av vederlaget før 
selger har stilt garanti, jfr. Bustadoppføringslova § 12 siste ledd.

For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtakelsen, skal garantien utgjøre 3 % av avtalt 
kjøpesum. 

For krav som fremsettes innen 5 år fra overtakelse, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum.
Selger garanterer at Leiligheten overleveres fri for andre heftelser enn dem Kjøper selv påhefter. 
Kjøper har fått seg forelagt utskrift fra grunnboken datert ………… og har gjort seg kjent med denne.

5 § Utførelse og bebyggelse
Avtalens omfang fremgår av denne kontrakten og bilag spesifisert i pkt. 15. Selgers ytelser skal være 
i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Ytelsene skal ha god håndverks-
messig standard og svare til opplysninger som følger av kontraktdokumentene eller ved markeds-
føring, med unntak av markedsføringen på Internett som er omtrentlig. Det vises til bustadopp-
føringslovas §§ 25, 26 og 27.

Inneholder kontraktdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre be-
stemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne 
avtalen foran standardiserte bestemmelser.

Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen i prospektet og tegninger, gjelder leveransebeskrivelsen. 
Prospektets illustrasjonstegninger utgjør ikke en del av kontrakttegningene.

Tomten skal være i henhold til beskrivelsen i prospektet - utomhusplan.

§ 6 Endringer
Avtales det endringer eller tilleggsarbeider, skal Selger skriftlig bekrefte for Kjøper de kostnads-
messige og tidsmessige konsekvensene. Selger kan kreve betaling for tilleggsarbeider når de er 
utført uavhengig av betalingsplanen nevnt i punkt 1. Det vises til bustadoppføringslovas §§ 7 og 8.

Kjøper kan be om endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer Selgers veder-
lag inntil 15 %. Det vises til bustadoppføringslovas § 9.

Selger kan kreve at bestillinger av tilleggsarbeider skal skje direkte til og avtales med underleveran-
dører og at fakturering skjer direkte til Kjøper fra underleverandørene.

Da prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt og med delvis 
serieproduksjon, er det ikke mulig å bestille endringer i utførelsen utover det som fremkommer av 
prospektet.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg 
som ikke reduserer Leilighetens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så 
langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det tas forbehold om at det kan forekomme mindre avvik i forhold til vedlagte tegninger.

§ 7 Ferdigstillelse 
Leiligheten planlegges ferdigstilt ………………………………...
Arbeidet skal utføres med rimelig fremdrift og uten unødig avbrudd.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslovas §11 er oppfylt 
og Selger har varslet Kjøper om forsinkelsen.

Selger skal innkalle til overtagelsesbefaring i samsvar med bustadoppføringslovas §15.
Det skal føres protokoll over feil og/ eller mangler som skal rettes av Selger. Protokollen skal under-
tegnes av begge parter. Kopi sendes megler. 

Forut for overtagelse kan Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres på samme 
måte som ved overtagelse. Dette skjer 2-3 uker før overtagelsesdatoen. Det kan holdes overtagelses-
forretning selv om det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at hele Leiligheten kan 
bebos. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtagelsen.

Ved forsinket ferdigstillelse som Selger er ansvarlig for, gjelder bestemmelsene i bustadoppførings-
lovas §18 om dagmulkt (0,75 promille per dag) og §19 om erstatning. 

1Satsen for forsinkelsesrenten er Norges Banks styringsrente tillagt 7 prosentpoeng. Renten fastsettes hvert halvår, med 
virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet. 
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Ved vesentlig forsinkelse, unntatt force majeur, har Kjøper rett til å heve kontrakten, og få tilbakebe-
talt innbetalt del av kjøpesum inkl. påløpte renter på meglerens konto som følge av innbetalingen. 

Selger plikter å rette feil/ mangler som inngår i protokollen uten unødig opphold og i henhold til 
overtagelsesprotokoll. Utvendig arbeid gjøres i henhold til årstidene, forøvrig henvises det til bu-
stadoppføringslovas §§ 10 og 11. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på avtalt leveranse. 
Kjøper er kjent med at ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelse.

Kjøper plikter å gi Selgers folk adgang til Leiligheten innenfor normal arbeidstid 
(kl. 07.00-16.30), slik at eventuelle rettelser kan bli utført på rasjonell måte.

Skulle det forøvrig være feil/ mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har 
Selger rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/ mangelen ikke 
vesentlig reduserer Leilighetens verdi jf. bustadoppføringslovas §32.

§ 8 Overtagelse
Kjøper har ikke rett til å overta Leiligheten før hele kjøpesummen i henhold til denne kontrakt 
er innbetalt. Kjøper har deponeringsrett (holde tilbake penger på meglers konto) til sikkerhet for 
eventuelle krav mot Selger dersom deler av den avtalte ytelsen ikke er levert eller er omtvistet ved 
overtagelsen, det vises til bustadoppføringslovas §§ 24, 31 og 49.

Når Leiligheten er overtatt, bortfaller Kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen, med mindre 
eventuelt beløp som skal tilbakeholdes skriftlig framgår av overtagelsesprotokollen. Eventuelt 
beløp som skal tilbakeholdes deponeres hos megler, og frigivelse av dette beløpet krever begge 
parters signatur. Beløpet skal stå i rimelig forhold til verdien av de gjenstående arbeider. Renter på 
et eventuelt tilbakeholdt beløp i forbindelse med overtagelsen tilfalle Selger.

Synlige skader på overflater, utstyr og lignende kan ikke påberopes etter overtakelse.

Dersom Leiligheten har feil eller mangler som gir Kjøper grunnlag til ikke å overta Leiligheten, vil 
den innbetalte del av kjøpesummen bli sperret på meglerens klientkonto, inntil Leiligheten kan 
overtas, jf. bustadoppføringslovas §§ 15 og 31. Renter i forsinkelsesperioden tilfaller Kjøper.

Leiligheten skal ved overlevering være rengjort.

Til Leiligheten hører en andel av fellesarealer. Deler av fellesarealene, herunder utomhusarbeidene 
kan bli ferdigstilt etter overtakelse av Leiligheten, og så snart årstiden tillater det. 

Kjøper gir sameiets styre, eller den sameiet utpeker, fullmakt til sammen med Selger foreta og 
undertegne overtakelsesforretningen for fellesarealene. 

Fra overtagelsen går risikoen for Leiligheten over på Kjøper. Kjøper svarer for påløpne utgifter, samt 
oppebærer eventuelle inntekter. Dersom sameiet ikke er stiftet når Leiligheten tas i bruk, har 
Selger rett til å kreve dekket kostnader til fellesutgifter som han betaler på vegne av sameiet.

Når overtakelsesforretningen har funnet sted, anses Kjøper å ha godtatt Leiligheten som kontrakts-
messig med eventuelle bemerkninger i overtagelsesprotokollen.

§ 9 Garanti / reklamasjonsrett
Om lag 1 år etter overtakelse skal Selger uoppfordret innkalle til ettårsbefaring. Selger skal føre 
protokoll på samme måte som ved overtagelsesforretningen. Det vises ellers til bustadoppførings-
lovas § 16. For sameiets fellesarealer vil Selger innkalle sameiets styre til tilsvarende befaring.

Selger gir 5 års garanti for Seksjonen som er omhandlet i kontrakten, regnet fra overtakelsesdato. 
Garantien dekker et beløp som tilsvarer 5 % av kjøpesummen. Garantien skal utstedes direkte til 

kjøper, eventuelt kan 3 % garantien opptrappes innen betalingsforfall for sluttoppgjør. Original 
garanti overleveres megler, og oversendes så kjøper etter at overtakelsen har funnet sted.

Kjøper er spesielt gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Seksjonen i garanti-
perioden må godkjennes av garantisten. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 
følgende punkter:

a) Krymping av betong, treverk eller plater og derav sprekkdannelser i tapet, maling og 
 lignende, med mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk eller feilaktig behandling
 av materialer.
b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
c) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av 
 Leiligheten med utstyr.
d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som Selger ikke kan lastes 
 eller ha ansvar for.

Reklamasjoner i henhold til ovennevnte garanti må meldes skriftlig til Selger med kopi til garantis-
ten. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle Leilighetene, 
så sant ikke normal bruk av Leiligheten krever at en eventuell feil utbedres omgående.

Reklamasjonsretten i henhold til bustadoppføringslovas §30 er begrenset til 5 år etter overtagelses-
dato.

§ 10 Risiko - forsikring
Leiligheten står for Selgers regning og risiko frem til overtagelse har funnet sted i henhold til punkt 
1 og 7 i kontrakten. Selger er forpliktet til å forsikre eiendommen i byggeperioden i henhold til 
bustadoppføringslovens bestemmelser. Styret i sameiet plikter å tegne egen forsikring snarest 
mulig, og melde fra om dette til Selger som da kan slette sin forsikring. Etter dette tidspunkt er 
sameie ansvarlig for forsikring av bygningen. 

Kjøper må selv tegne egen innboforsikring fra og med overtagelsesdato.

Dersom Leiligheten skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade før overtagel-
sen, kan denne kontrakt opprettholdes fullt ut dersom Kjøper ønsker det. Skadeerstatning skal i så 
fall utbetales til Selger/Selgers byggelånsbank, som har plikt til å foreta gjenoppbygging/ utbedring 
av bygget på kortest mulig tid uten pristillegg eller forrentning av den kapital som er innbetalt à 
konto i forbindelse med kjøpet.

§ 11 Sameiet og vedtekter
Ved ervervet av Leiligheten blir Kjøper sameier i «Kilden» Leilighetens sameie. Sameiet har til opp-
gave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. Kjøper plikter å rette 
seg etter sameiets vedtekter, samt betale sin andel av sameiets utgifter (fellesutgifter). 
Fellesutgiftene for Leiligheten fastsettes av sameie i årsmøte, og er stipulert til ca. kr 1.000,- per
måned. Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres direkte fra Vestre Toten Kommune.

Kjøper er kjent med at de andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseie-
ren som følge av sameieforholdet jfr. eierseksjonsloven §31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp 
som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangs-
dekning besluttes gjennomført.

Der er utarbeidet vedtekter som følger som vedlegg til denne kontrakten. Disse vedtekter gjelder 
fram til generalforsamlingen vedtar eventuelle endringer.
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§ 12 Befaring på byggeplassen
Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje 
etter forutgående avtale med Selger.

§ 13 Tvister
Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, 
skal partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet.

Dersom Kjøper tar rettslige skritt med påstand om at kjøpet ikke er kontraktsmessig, er Kjøper like-
vel forpliktet til å foreta oppgjør overfor megler som bestemt i denne kontrakt.
Eventuelle tvister blir å føre i det verneting som ligger i det området eiendommen tilhører.

§ 14 Bilag
Kjøper har fått seg forelagt kopi av:

• Prospekt med tegninger og leveransebeskrivelse 
• Grunnbokutskrift
• Vedtekter for Kilden
• Bustadoppføringsloven

«Kjøper er kjent med at Seksjonen er under prosjektering. De endelige prosjekterte tegninger kan 
derfor ha mindre avvik fra vedlagte prospekt og planskisse, uten at dette skal ha praktisk betydning 
for kjøpers bruk av Seksjonen.

Selger tar forbehold om nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser og om eventuelle endringer 
i prosjekteringen etter krav fra myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Det tas videre 
forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet 
som økonomisk forsvarlig. Dersom selger innen 01.11.2019 (inntil ca. 9 mnd. fra salgsstart) ikke har 
opphevet forbehold stilt i kontraktdokumentene, kan hver av partene heve denne bindende avtale 
og evt. inngått kjøpekontrakt uten forpliktelser ovenfor den annen part. Kjøper får da tilbakebetalt 
eventuelt forskuddsbetalt beløp inkludert påløpte renter. Selger forbeholder seg retten til å endre 
antall bolig- og næringsseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets felleskostna-
der som følge av dette. 

Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten 
samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte 
leiligheter i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende leiligheter i tidsrommet etter 
kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag 
eller pristillegg.»

Denne kontrakt er opprettet i 3 likelydende eksemplarer hvorav hver av partene får ett eksemplar 
hver, og ett beror hos megler, EiendomsMegler 1 Gjøvik.

GJØVIK, 

Som selger: Som kjøper:

Trogstad Prosjekt AS
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VEDTEKTER FOR SAMEIET KILDEN

1.  NAVN OG OPPRETTELSE
 Sameiets navn er KILDEN SAMEIET, og har gårdsnummer 37 og bruksnummer 352 i Vestre  
 Toten kommune. Sameiet består av 95 boligseksjoner.

2.  ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT
2. 1  Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som bebyggelsen
 og tomten er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i sameiet. For hver
 seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.

 Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke oppdelingen omfattes av bruksenheter, 
 er fellesarealer.

2.2 Rettslig rådighet over seksjonen1

 Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 
 sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.
 Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

2.3 Bruken av bruksenheter og fellesarealer
2.3.1 Bruksenhetene og fellesarealer
 Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte felles-
 arealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i samsvar
 med tiden og forholdene.

 Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan felles-
 arealene skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke 
 dem. Alle installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes av styret. Tiltak som
 er nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems funksjonshemming
 kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn.

 Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller 
 unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere. Sameiermøter kan vedta og
 endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Sameierne plikter å følge
 de til enhver tid gjeldende husordensregler.

2.3.2 Husdyrhold2

 Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er 
 avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.

2.3.3 Midlertidig bruksrett til fellesareal
 Det kan vedtektsfestes at seksjonseiere skal ha en midlertidig enerett til bruk av deler av
 fellesarealene. Eneretten innebærer at andre sameiere ikke har disposisjonsrett over arealet. 
 Varigheten av bruksretten kan vedtektsfestes. Er ikke bruksretten gjort tidsbegrenset i ved-
 tektene, gjelder den inntil sameiermøtet vedtar som vedtektsendring at den skal opphøre.

3. VEDLIKEHOLD
3.1 Bruksenhetene
 Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av bruks-
 enheten, herunder inventar, utstyr, apparater, tapet, vegg-, gulv-, og himlingsplater, sluk og
 vann- og fuktsperrer i våtrom, skillevegger, listverk, skap, benker, ruter, innvendige dører og
 karmer, samt inngangsdør.

 Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er synlige
 i eller lett tilgjengelige fra bruksenheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere og andre
 bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkassing og andre 
 hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt.
 Sameieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med bruksenhetens sikringsboks. 
 Sameieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

 Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og innsiden av 
 balkonger og terrasser og andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke.

 Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at 
 dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.
 
 Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade
 på fellesarealer eller andre bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere.

3.2 Fellesarealer
 Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele bygnings-
 kroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler sameierne i fellesskap
 (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere sameieres eksklusive
 bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av vinduer og inngangsdører til 
 seksjonene påhviler sameiet.

4.  FELLESKOSTNADER
 Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte
 bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader, skatter
 og offentlige avgifter med mer.

 Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, slik
 at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiernes felles forpliktelser.

 Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis hver 
 måned betale et akontobeløp fastsatt av styret. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i
 kraft etter en måneds varsel.

 Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige   
 vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp 
 sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige betalingen til 
 dekning av felleskostnader.
 
 Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med
 mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruks-
 enhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere det gjelder.

 For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte
 sameier i forhold til sameiebrøk.1Det kan vedtektsfestes at sameiets styre skal godkjenne erverver og leier av seksjon i sameiet. Godkjenning kan 

 bare nektes der erververens eller leierens forhold gir saklig grunn til det. En slik regel krever tilslutning fra de 
 sameiere det gjelder.
2Det kan vedtektsfestes forbud mot husdyrhold, men bruker av seksjon kan likevel holde husdyr dersom gode 
 grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.
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5.  LOVBESTEMT PANTERETT
 De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger
  av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer  
 til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført.

6.  SAMEIERMØTET

6.1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes
 hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner
 det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av
 stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 I rene boligsameier og sameier opprettet før 1.1. 1998 regnes flertall etter seksjoner, slik at
 hver seksjon har en stemme.3

 Alle sameiere har rett til delta i sameiermøte, med forslags-, tale-. og stemmerett. Styreleder
 plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller 
 det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon, styremed-
 lemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på sameiermøtet og rett til å
 uttale seg.

 Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert
 fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet
 fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

 Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
 sameiermøtet gir tillatelse.

 Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle 
 vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og under-
 skrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet.
 Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

6. 2 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE
 Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager, 
 høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med
 kortere frist, som likevel skal være minst tre dager.

 Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for 
 innlevering av saker som ønskes behandlet.

 Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
 tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

 Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes ut
 til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i sameier-
 møtet. Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte
 ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for sam-
 eiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

6.3 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE
 På det ordinære sameiermøtet skal disse sakene behandles:

 - Konstituering
 - Styrets årsberetning
 - Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
 - Valg av styreleder
 - Andre saker som er nevnt i innkallingen

6.3 MØTELEDELSE, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL
 Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 
 møteleder, som ikke behøver å være sameier.

 Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig 
 flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke stemmer anses som 
 ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

 Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om:

 - Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter for-
  holdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold.
 -  Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.
 -  Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.
 -  Samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører 
  øking av det samlede stemmetall.
 -  Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut 
  over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
  utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

 Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak 
 som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige 
 sameiere.

 Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
 vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst
 én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen skal til en-
 hver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

7. STYRET

7.1 Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer.4
 Styremedlemmer behøver ikke å være sameiere, men må være myndig. Styrets medlemmer 
 velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder velges
 særskilt.

 Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse vedtektene

7.2 STYRETS OPPGAVER OG MYNDIGHET
 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen  
 av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet.

 Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene eller
 vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet,

 Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret om  
 ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

 I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret sameierne
 og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter 
 sameiet og tegner sameiets navn.

3I sameier med både næringsseksjoner og boligseksjoner opprettet ved seksjonering etter 1.1. 1998 regnes flertall  
 etter sameiebrøk.

4 Det kan vedtektsfestes  at styret skal ha flere medlemmer, og at sameiermøtet også kan velge varamedlemmene
 til styret. Nærmere regler om dette vedtektfestes. I sameier med åtte eller færre seksjoner kan det med 
 tilslutning fra alle sameierne fastsettes i vedtektene at alle sameierne skal være medlemmer av styret.
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7.3 STYREMØTER
 Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et styremedlem 
 eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

 Styret skal treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes 
 med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer 
 for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

 Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en møteleder. 
 Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frem-
 møtte styremedlemmene.

8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE
 Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale overfor  
 seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærstående ansvar, eller om pålegg 
 om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for avstemming om pålegg om
 salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 eller § 27.
 
 Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som ved-
 kommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk sær-
 interesse i.

9. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
 Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, 
 endring av utvendige farger etc. skal skje etter en samlet plan vedtatt av sameiermøtet. 
 Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må det kun skje etter forutgående god-
 kjenning av styret.

 Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 6.4 og
 eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. 
 Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding 
 kan sendes.

10. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR
 Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på 
 annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt
 den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som
 skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseieren
 betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en  
 følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en
 bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens  
 husstand eller til personer som seksjonseieren har gitt adgang til. Når erstatningsansvaret 
 er en følge av sameierforholdet, kan sameiets legal panterett etter eierseksjonsloven § 25
 og vedtektenes punkt 5 anvendes.

11. MISLIGHOLD
 Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
 vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26.

 Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
 seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves 
 solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes 
 kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

12.. FRAVIKELSE
 Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendom-
 men eller er sameierens oppførsel til avlorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige
 brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelselslovens 
 kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 28.

13. MINDRETALLSVERN
 Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer sameiet 
 kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel
 på andre sameieres bekostning.

14. FORRETNINGSFØRER
 Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. 
 Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers lønn og
 instruks.

15. REVISJON OG REGNSKAP
 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges av 
 sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges.

 (Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte 
 revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er 
 boligseksjoner. I slike sameier skal styrer sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsoppgjør 
 etter reglene i lov om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr. 35.)

16. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
 Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av 
 de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

17.  FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
 For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 
 27.mai 1997 nr. 31.

Raufoss 1/3 2018
For Trogstad Prosjekt A/S
Arild Trogstad



Kilden Øvre        55           



Sendes til: Eiendomsmegler 1 Gjøvik, Trondhjemsvegen 3, 2821 Gjøvik   Epost: gjovik@em1.no

KJØPSBEKREFTELSE

Navn 1: Pnr.:

Navn 2: Pnr.:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Tlf. arbeid 1: Tlf. privat 1:

Mobil 1: E-mail 1:

Tlf. arbeid 2: Tlf. privat 2:

Mobil 2: E-mail 2:

Navn (1) vil bli benyttet som hovedkontaktperson, hvis ikke annet er særskilt avtalt ifm. signatur og vedståelse 
av denne kjøpsbekreftelse.

Jeg/vi inngår herved bindende avtale med selger om kjøp av Leilighet nr.:              inkl. inkl. egen biloppstillings-
plass(-er) i Kilden, Raufoss i henhold til prisliste, prospekt med prosjektbeskrivelse og vedlegg, samt dette 
kjøpetilbud med informasjon og vilkår.

til fast pris kr.   - kroner              00/100 

med tillegg av omkostninger jfr. prislisten for Kilden, Raufoss, datert

FINANSIERINGSPLAN:
Egenkapital (bankinnskudd, kontanter, eiendom)   Kr.

Lån/mellomfinansiering i     Kr.

Kontaktperson i bank/finansinstitusjon: 

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Sted:                   Dato:

Signatur kjøper 1 / underskrift                         Signatur kjøper 2 / underskrift

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGÅELSE AV KJØPSAVTALE:
•  Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post 
 eller leveres til megler. 
•  Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
 kontaktperson, samt andel egenkapital. 
•  Megler bekrefter overfor kjøper at kjøpstilbudet aksepteres.
•  Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen form for angrefrist ved kjøp/salg av eiendom. 
•  Dersom kjøper anses som profesjonell og det innleveres flere enn én kjøpsbekreftelse på én 
 og samme leilighet fra to eller flere selskaper som anses som å være i samme, eller utgjøre ett, 
 konsern, eller med det samme eierskap som står bak, forbeholder selger seg retten til å avslå 
 alle kjøpsbekreftelser med unntak av én fra dette konsern. Med profesjonell menes kjøp av
 leilighet til annet enn eget eller familiemedlemmers formål. 
 



AVTALEVILKÅR:
•  Kjøpekontrakt vil bli signert etter at kjøpstilbudet er akseptert av selger.  
 Megler vil innkalle til kontraktsignering.

BBETALINGSBETINGELSER:
•  Kjøpesum og omkostninger betales ved overtakelse.
•  Eventuelle tilleggs- eller endringsarbeider skal betales og avtales direkte med utførende 
 entreprenør i sin helhet før de påbegynnes.

KOSTNADER VED KONTRAKTSBRUDD:
Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøperens side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og 
merkostnader som følge av hevingen. Påbegynte tilleggs- og endringsarbeider må i tillegg betales i sin helhet. 
Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle kjøper.

OMKOSTNINGER:
Det henvises til prislisten for de stipulerte omkostningene pr. leilighet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. 
Kjøper er innforstått med at grunnlag for beregning av dokumentavgift til staten vil bli justert etter sameie-
brøken når denne foreligger med 2,5 % av beregnet andel av tomteverdi.

ALMINNELIGE FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser og om eventuelle endringer i prosjekt-
eringen etter krav fra myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Selger forbeholder seg retten til å 
endre antall bolig- og næringsseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets felleskostnader 
som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap 
uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte leiligheter 
i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende leiligheter i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen 
blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

Det tas forbehold om endringer i fordelingsprinsipper og stipulerte felleskostnader for den enkelte leilighet, 
som først vil bli endelig vedtatt av sameierne i konstituerende sameiermøte ifm. fastsettelse av vedtekter, 
samt budsjett for første driftsår.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, fasader, tekniske installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger 
mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer 
og endringer av utomhusplanen.

Eiendommen selges fri for pengeheftelser, dog med unntak for heftelser som påhviler sameiet. Selger kan 
tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Garantier kan 
ikke transporteres uten etter samtykke fra både selger og garantist.

Sted:                 Dato:

Signatur kjøper 1 / underskrift                   Signatur kjøper 2 / underskrift



     camilla.hveem@em1.no             Telefon: 913 32 494


