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Midt i Løten
33 nye leiligheter
Prisantydning: fra kr. 2.290.000,- til kr. 

4.380.000,-
Omkostninger: kr 8.750,-
Felleskostnader: kr fra kr. 2.020 til 2.338,-

BRA: 58 - 99 kvm
P-rom: 52 - 92 kvm
Antall soverom: 1 til 3 soverom
Eierform: Selveier
Boligtype: Eierseksjon
Byggeår: 2021
Etasje: Blokk A - 5 etasje

Blokk B - 6 etasjer
Tomt: 3070 kvm Eiet tomt
Oppdragsnummer: 715199007

Ansvarlig megler:
Erlend Kvaløy
Eiendomsmegler
22 86 75 59 / 92 22 20 06
erlend.kvaloy@obos.no
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Informasjon om 
boligen 
Salg av prosjekt
Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om 
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Eiendommen
Parsell av gnr 196 bnr 58 og 55 i Løten. Endelig 
matrikkelnummer tildeles senere.

Regulering/Offentlige forhold
Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt av 
reguleringsplan oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan 
utleveres på forespørsel.

Kommunale planer
Eiendommen er hovedsakelig regulert til byggeområde for 
boliger med tilhørende anlegg. Innhentede 
reguleringsbestemmelser og utsnitt av reguleringsplan 
oppbevares på ansvarlig meglers kontor og kan utleveres på 
forespørsel.

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver til parsellen med gnr 196 bnr 58 og 55 er Anita 
og Thomas Voldmo.

Tomt og grunnareal
3.072 kvm eiet tomt fordelt på to parseller.

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere 
sameier. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte 
sameiene i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til 
utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar 
forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet 
og oppmålingsforretning er gjennomført.

Betalingsbetingelser
Kjøpesum samt omkostninger betales etter regning før 
overtagelse.

Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før 
kontraktsinngåelse.

Selger har rett til å innhente kredittopplysninger i offentlige 
registre om kjøperne. Slike undersøkelser vil i så fall bli 
gjennomført før inngåelse av ordinær kjøpekontrakt. 

Selger kan på grunnlag av opplysninger fra disse 
undersøkelsene bestemme at det ikke skal gjennomføres salg 
av bolig, herunder at ordinær kjøpekontrakt ikke blir inngått.

Kjøpers mislighold
Ved forsinket betaling av deloppgjør/sluttoppgjør/endrings- 
eller tilleggsarbeider har Selger, jf. bufl. § 55, rett til å:
* kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap,
jf. bufl. § 59 
* stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, jf. bufl. § 56
* heve avtalen og kreve erstatning, jf. bufl. §§ 57 og 58.

Prisantydning/omkostninger
Tinglysning av skjøte kr 525,-
Tinglysning av pantobligasjon
med attest egne lån kr 525,-
Gebyr pantattest kr 172,-
Utskriftsgebyr kr 28,-
Dokumentavgift andel tomteverdi beregnes til kr 2.500,-
Andel oppstartskapital kr 5.000,-
Tilsammen kr. 8.750,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Bustadoppføringslova/Garantier
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. 
Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti fom sikkerhet 
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt. 
Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet 
økes til 5% av kjøpesum og står 5 år etter overtagelsen jf. Buofl. 
§ 12, 3. ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til 
megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Konsesjon
Kjøp av leilighet er ikke konsesjonspliktig.

Ferdigattest/Brukstillatelse
Prosjektet er rammesøkt. 

Det er prosjektert og bygges i henhold til Byggeforskrift 2017, 
TEK 17. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse 
på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten.

Vedtekter/Husordensregler
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene 
vedtekter og husordensregler for borettslaget. Likeledes plikter 
kjøper å betale sin forholdsmessige andel av felleskostnadene 
for boligen fra overtagelsestidpunktet.

Energiattest
Det er utstedt energiattest for den enkelte leilighet. Boligens 
varmetap og energibehov er dimensjonert iht. teknisk forskrift 
av 2017, TEK 17. Energimerkingen er beregnet til å ligge i 
kategori C. Det tas forbehold for at avvik kan forekomme 
spesielt i leiligheter med mye vindusflate.

Likningsverdi
Likningsverdi for leiligheten vil være avhengig av om den er 
primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre 
henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisen og 
primærboliger og 90 prosent for sekundærboliger. 
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Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå årlige 
kvadratmeter satser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: 
w.skatteetaten.no/no/selvbetjening/kalkulator/Boligkalkulator/

Kommunale avgifter / eiendomsskatt
Kommunale avgifter som forbruk av vann/avløp samt 
eiendomsskatt faktureres den enkelte seksjonseier av Løten 
kommune.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Dette 
innebærer at eiendomsmeglere har plikt til å melde fra til 
Økokrim av eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Felleskostnader
Beboere i boligsameiet må betale sin andel av sameiets 
månedlige driftskostnader. Dette fremgår i prislisten.

Driftskostnadene skal dekke grunnpakke for fiber, vaktmester, 
parkeringskjeller, bygningsforsikring, forretningsførsel, 
avsetning til fremtidig vedlikehold, renovasjon samt generell 
drift. 

Kostnader til strøm, varmt vann og oppvarming faktureres etter 
forbruk.

Heftelser
Følgende heftelser/servitutter er tinglys på eiendommen: 
Grinderengsletta 7 og 9. Megler har innhentet 
heftelser/servitutter som oppbevares på meglers kontor og kan 
utleveres på forespørsel.

Arealoppgaver
I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom. BRA 
(bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger 
inklusiv bod og sjakter.

P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoareal av alle 
primære rom i boligen innvendig, inklusiv innvendige vegger. 
For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: 
hall/entrè, kjøkken, stue, bad/wc og soverom.

Utleie
Boligene i prosjektet kan leies ut, jfr. lov om eierseksjoner. 
Boligene har bare én boenhet, og ingen utleiedel. Det gjøres 
oppmerksom på at utleie av leiligheten før 
seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for 
leietager til redusert pris, jf. Eierseksjonsloven kap III. Dette er 
kjøpers risiko.

Parkering 
Det medfølger en parkeringsplass til hver leilighet. Det vil også 
bli opparbeidet en egen gjesteparkering for sameiet i bakkant 
av bygg B. 
Det vil være mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass så lang det er 
nok. Pris pr parkeringsplass er kr 130.000,- pr stk.

Tilvalg/endringer
Det blir utarbeidet en liste som viser hvilke tilvalg og endringer 
som kan tilbys og til hvilke priser. Kjøper har mulighet til å 
påvirke interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkkenfronter, 
baderomsfronter, fliser på bad og utvalgte parkettvarianter. 
Muligheten til å bestille tilvalg/endringer vil være tidsbegrenset 
og kjøpere vil bli underrettet om dette.

Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 
% av total kjøpesum for boligen. Jfr. Bustadoppføringslova § 9.

Videresalg
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontrakt før 
overtagelse av boligen har funnet sted. Det er satt bestemte 
vilkår for videresalget (salg av kontraktsposisjon) og oppgjøret 
for dette.

Det påløper et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva. 
Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter et slikt salg 
ikke vil foretas før hjemmel til seksjonen er overført til ny 
kjøper. Det gis ikke samtykke til videresalg senere enn 1 - én - 
måned før overtagelse.

Ny kjøper må godkjennes av Solrikt AS. Transportkontrakt må 
være selger i hende innen en måned før varslet overtagelse. 
Transport av garantier til ny kjøper krever samtykke fra 
garantist. Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av 
kjøper.

Overtagelse
Leiligheten ventes klar for overtagelse ca 14 mnd etter vedtatt 
byggestart.

Dette gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse. En 3 
måneders overtagelsesperiode varsles ved vedtak om 
byggestart. Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor 
selgers kontroll har selger krav på fristforlengelse jfr. buofl. § 11. 
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes 
endringer i forhold til den planlagte perioden for overtagelse. 

Forbehold
Det skal ikke tas forbehold for en periode på mer enn 8 
måneder fra salgsstart.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet:

1. Det tas forbehold om at selger får rammetillatelse og 
igangsettingstillatelse. Det tas forbehold om at det blir solgt 
boliger som i samlet verdi utgjør minst 50.% av totalverdien. 
Totalverdien utgjør iflg. prisliste av 03.10.19 kr 96.390.000,-. 
Avbestilte boliger regnes ikke som solgt.

2. Det tas forbehold dersom det inntreffer forhold, eller det er 
grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at 
Selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. 
Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte 
muligheter til å få boliglån og/eller byggelån, uforutsette 
offentlige krav etc.
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Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 14.06.20. Selger 
er bundet av kontrakten dersom det innen denne fristen ikke er 
sendt skriftlig og saklig begrunnet melding til kjøper om at 
forbehold gjøres gjeldende.

Dersom Selger gjør forbeholdet gjeldende, gjelder følgende:
Denne kjøpekontrakt bortfaller med den virkning at ingen av 
partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på 
grunnlag av kontraktens bestemmelser. Beløp som Kjøper har 
innbetalt skal uten ugrunnet opphold tilbakeføres til Kjøper inkl. 
opptjente renter.

Under detaljprosjekteringen kan det bli behov for mindre 
endringer/justeringer og små arealavvik kan oppstå, men uten 
at den generelle standard forringes. Det tas også forbehold om 
endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter.

Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og møblerte 
planskisser i prospekt, annonser, boards og lignende, er kun 
ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og kan vise 
elementer som ikke inngår i leveransen. Oppstår tvil om hva 
som leveres, vennligst kontakt megler.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser 
for usolgte boliger uten forutgående varsel.

Det tas forbehold om at selger kan bestemme endelig 
utforming av fellesareal. Selger har videre rett til å endre 
disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse, herunder å 
selge for eksempel ekstra bod og parkeringsplasser til 
seksjonseiere.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom den 
endelige leveransebeskrivelsen og tegninger i 
prospektet/internettsiden er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i den endelige kjøpekontrakten som 
gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til det som er 
beskrevet i leveransebeskrivelsen.

Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun 
ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor 
fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen. Alle 
opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle 
standarden forringes. Eksempel på slike endringer kan være 
nødvendige innkassinger av teknisk anlegg. Det tas forbehold 
om å foreta endringer av standard og utførelse, herunder 
eventuelt endringer i boligens areal, forutsatt at dette ikke 
medfører vesentlige endringer av leveransen.

Utomhusplan i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan 
anses som et nøyaktig kart, men en illustrasjonsskisse for felles 
utearealers planlagte opparbeidelse. Det tas forbehold om evt. 
trykkfeil i salgsdokumentene.

Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra 
offentlige myndigheter.

Framdrift
Selger tar sikte på å ferdigstille boligen 14 måneder etter 
vedtatt byggestart, men dette tidspunkt er foreløpig og ikke 
bindende, og det utløser ikke krav på dagmulkt.
Dersom Selger ikke har gjort gjeldende forbeholdet i 
kjøpekontraktens pkt. 16 innen fristen, skal Selger fastsette en 
Overtakelsesperiode som ikke skal være på mer enn 3 
måneder. Selger skal da innen 14 dager etter utløpet av fristen i 
kjøpekontraktens pkt. 16 sende en skriftlig melding til Kjøper 
om når Overtakelsesperioden begynner og slutter. Boligen skal 
være ferdigstilt i løpet av denne perioden.

Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi Kjøper 
skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal ligge 
innenfor Overtakelsesperioden. Overtakelsesdato og 
Overtakelseperioden er forpliktende og dagmulktbelagte frister 
slik det er regulert i kjøpekontraktens pkt. 14.2.

1-årsbefaring
Selger skal innkalle til besiktigelse av boligen om lag ett år etter 
overtagelsen. Selger skal føre portokoll som begge parter 
undertegner på samme måte som ved 
overtakelsesforretningen. Det vises ellers til bufl. § 16. For 
borettslagets fellesarealer vil Selger innkalle borettslagets styre 
til tilsvarende befaring.

Avbestilling
Kjøper har rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse 
har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt, 
medfører at kjøper skal betale et avbestillingsgebyr på kr.  
200.000,-. Avbestilling etter at bygging er besluttet igangsatt 
skjer mot full erstatning for selgers økonomiske tap som følge 
av avbestillingen. Jfr. Bustadoppføringslova kap. VI.

Forsinkelse
Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt 
ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler 
som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 
11.

Følgende dokumenter er en del av kjøpekontrakten:
- Kjøpekontrakt
- Salgsoppgave
- Kontraktstegning
- Fasader- og snitttegning
- Reguleringsplan og bestemmelser, datert 06.08.19
- Forslag til driftsbudsjett for sameiet
- Utkast til vedtekter
- Grunnboksutskrift
- Bustadoppføringslova

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet 03.10.19 og utformet iht. lov om 
eiendomsmegling av 29.06.2007.
Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: 
Gjeldende prisliste, kjøpetilbudskjema.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.
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Lev vel med OBOS
Boligene vil bli organisert som et boligsameie med OBOS som 
forretningsfører. OBOS har lang og solid erfaring med 
forretningsførsel, og vil sikre at boligsameiet får en trygg og 
sikker drift. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper 
bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin 
leilighet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets 
fellesareal og bruksrett til areal som er i nær tilknytningen til 
egen bolig.

Eiendomsmegler
OBOS Eiendomsmeglere AS 
PB 391
2303
org nr 977 040 949

Ansvarlig og utførende eiendomsmegler
Ansvarlig eiendomsmegler i forbindelse med salget er 
eiendomsmegler Erlend Kvaløy og vil bli assistert av 
eiendomsmegler Steinar Pettersen

Meglers vederlag
Provisjon kr. 40.000,- pr solgte enhet,
Oppgjør kr. 5.500,- pr oppgjør.

OBOS Eiendomsmeglere avdeling Hamar
Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf. 22 86 75 20
Foretaksnummer NO 977 040 949 MVA

Personopplysninger
OBOS Eiendomsmeglere AS avdeling Hamar håndterer i løpet 
av salgsprosessen person¬opplysninger vedrørende både 
kjøper og selger. All håndtering skjer i henhold til vår 
personvernerklæring, som ligger på våre hjemmesider.
www.obos.no/dette-er-obos/personvern/personvernerklaring-
obos-eiendomsmeglere-as
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Grinderengsletta 7
Nabolaget Karudhagen - vurdert av 22 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Enslige

Offentlig transport

Løten stasjon 2 min
Totalt 8 ulike linjer 0.2 km

Løten stasjon 2 min
Buss, tog 0.2 km

Løten stasjon 4 min
Linje R10, 25 0.3 km

Oslo Gardermoen 1 t

Skoler

Østvang oppvekstsenter (1-7 kl.) 20 min
278 elever, 13 klasser 1.7 km

Lund oppvekstsenter (1-7 kl.) 5 min
103 elever, 7 klasser 2.9 km

Løten ungdomsskole (8-10 kl.) 3 min
320 elever, 12 klasser 0.3 km

Jønsberg landbruksskole 17 min
219 elever, 6 klasser 14 km

Terningen Arena 17 min

Ladepunkt for el-bil

Fortum hurtigladestasjon Shell 7... 5 min

Kildevegen 1 10 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 91/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 78/100

Naboskapet
Godt vennskap 73/100

Aldersfordeling

14
.6

 %
14

.2
 %

15
.4

 %

5.
4 

%
6.

4 
%

7.
1 

% 19
.7

 %
18

.9
 %

21
.6

 % 34
.7

 %
37

.1
 %

38
.9

 %

25
.4

 %
23

.4
 %

16
.4

 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Karudhagen 1 219 617

Løten 2 698 1 267

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Skogly barnehage (0-6 år) 7 min
87 barn, 5 avdelinger 0.6 km

Østvang oppveksts. Skøienhagan bhg.... 7 min
51 barn, 2 avdelinger 0.6 km

Østvang oppvekstsenter - Ryli bhg.... 11 min
48 barn, 2 avdelinger 0.9 km

Dagligvare

Kiwi Meierigården Løten 2 min

Kiwi Løten 3 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller OBOS megleren Hamar kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Sykkel

Gateparkering
Lett 94/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 86/100

Støynivået
Lite støynivå 86/100

Sport

Løtenhallen 7 min

Løten stadion 9 min

Family Sports Club Løten 3 min

Boligmasse

60% enebolig
9% rekkehus
17% blokk
14% annet

Aldersfordeling barn (0-18 år)

30% i barnehagealder
43% 6-12 år
15% 13-15 år
12% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 44%

Karudhagen
Løten
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 30% 34%

Ikke gift 48% 52%

Separert 13% 9%

Enke/Enkemann 9% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller OBOS megleren Hamar kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Notater
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