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Din nye drømmebolig!
Velkommen Venslihagen 11 - 17 i Løten Sentrum

Flotte kjedede eneboliger med moderne standard. Her bor du sentralt til og 
med alt du trenger på ett eller to plan. Pene og nøytrale overflater med en 
leker og tidsriktig standard bidrar til en behagelig boatmosfære. 

Boligene har enkel adkomst og carport. Det blir lettstelte og private 
hagearealer. Samt opparbeidet pene fellesarealer. Fin beliggenhet
med kort avstand til Løten sentrum, skoler og turområder.

Venslihagen ligger attraktiv og sentrumsnær til på Løten. Boligene skal
bygges inntil idrettsplassen og idrettens hus. Det er kort vei til sentrum og 
gode turmuligheter i nærområdet. Prosjektet vil bidra til at det skapes et 
bomiljø for deg, i gode og trygge omgivelser og med gangavstand til alle 
fasiliteter Løten har å tilby. Boligfeltet har en enkel adkomst fra sentrum. 

Hilsen
Karl Kristian Fjeld

Karl Kristian Fjeld

Eiendomsmegler / Fagansvarlig 

Mobil 45 02 41 18
Email
karl.kristian.fjeld@aktiv.no

Aktiv Eiendomsmegling Løten
Meierivegen 2
2340 Løten

Nøkkelinformasjon

Eierform: Eierseksjon

Omkostninger: kr. 6.342,-

Selger: Vensli AS

Oppdragsnr.: 374219003

Tomteareal: 2.396 m² felles tomt pluss 
tomteareal tillagt hver 
enkelt seksjon.

Tomtetype: Felles eiertomt

Boligtype: Enebolig i kjede

BRA
P-Rom 

fra 82 m² til 131 m²
fra 77 m² til 122 m² 

Pris: fra kr. 3.190.000,-  + omk. 
 til kr. 5.190.000,- + omk.

Felleskostn.: Antatt kr. 800,-/mnd 

Pris inkl. 
omkostninger:

Fra kr. 3.196.342,-
   til kr. 5.196.342,- 

Se prisliste for fullstendig pris og kostnadsoversikt.
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Prisliste Venslihagen, Løten

Dato 01.03.2022

Seksjon Type Boligtype Etasjer Adresse BRA m2 P-Rom m2 Carport Pris Omkostninger Pris inkl omk Felleskost/mnd Sameiebrøk
6 1B Enebolig i kjede 1 Venslihagen 11 77 82 Ja kr 3 190 000 kr 6 342 kr 3 196 342 kr 800 1/32

7 2 Enebolig i kjede 2 Venslihagen 13 131 122 Ja kr 4 490 000 kr 6 342 kr 4 496 342 kr 800 1/32

8 2 Enebolig i kjede 2 Venslihagen 15 131 122 Ja kr 4 690 000 kr 6 342 kr 4 696 342 kr 800 1/32

9 2 Enebolig i kjede 2 Venslihagen 17 131 122 Ja kr 5 190 000 kr 6 342 kr 5 196 342 kr 800 1/32

5Venslihagen 11 - 17



6 Venslihagen 11 - 17



 

7Venslihagen 11 - 17



8 Venslihagen 11 - 17



 

9Venslihagen 11 - 17



10 Venslihagen 11 - 17

Aktører i prosjektet
Selger er Vensli AS, org. nummer 922 903 840
Hjemmelshaver på eiendommene er Herd Invest AS, 
org.nummer 986 342 060

Standard 
Boligene leveres nøkkelferdig. Se prosjekt- og 
leveransebeskrivelse med romskjema. 

Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet og 
med arealeffektive planløsninger, moderne 
arkitektonisk uttrykk og funksjonelle løsninger.

Byggemåte/leveranser
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. 
Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette 
prosjektet. 

Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller 
tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 
normalkrav til toleranser for ferdige overflater i 
bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Se for øvrig prosjektets tegninger, 
leveransebeskrivelse og romskjema. 

Priser
Fra kr 3.190.000,- til kr 5.190.000,- + omk.

Se prisliste for detaljer.  

Omkostninger
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i 
tillegg til kjøpesummen betale følgende 
omkostninger:

Dokumentavgift - 2,5% av andel tomteverdi. Total 
tomteverdi for prosjektet utgjør kr 200.000,- per 
seksjon. Dette gir en dokumentavgift på kr. 5.000,-
per seksjon. 
Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-.
Tinglysningsgebyr pantobligasjon kr 585,-.
Pantattest kr 172,-.

Se prisliste for totalpriser inkludert omkostninger.

Det gjøres oppmerksom på at det er seksjonens andel 
av tomteverdi på tinglysingstidspunktet som legges til
grunn for avgiftsberegningen. Dokumentavgift i 
prisliste og kjøpekontrakt beregnes ut fra dagens 
antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften 
kan således forekomme og det er kjøper som er 
ansvarlig for eventuelt mellomværende.

Det tas forbehold om endringer i omkostnings-
beløpene som følge av offentlige vedtak. Eventuell 
økning dekkes av kjøper.

Betalingsbetingelser og finansiering
Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og 
eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, 
forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter 
bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal 
innbetales til meglerforetakets klientkonto. 
Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers 
bankforbindelse.

I det tilfelle selger og kjøper har gjort avtale om 
endrings- og tilleggsarbeider (tilvalg), vil det være 
selgers ansvar å sende til meglerforetaket en 
bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for 
dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. 

Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet 
etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøper 
betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selger 
kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgers krav på 
tilleggsvederlag. 

Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger 
skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke 
direkte til selger. Dersom avtale om tilvalg inngås 
direkte med selgers underleverandører, anbefaler 
meglerforetaket at betaling for disse tilvalgene finner 
sted etter at overtakelse har funnet sted. Dersom 
kjøper velger å betale for slike tilvalg tidligere, gjør 
meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil 
kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før 
innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha 
hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan 
bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.

Areal 
Bruksareal (BRA): fra ca. 82 m² til ca. 131 m².
Primærareal (P-rom): fra ca. 77 m² til ca. 122 m².

Følgende rom vil inngå i primærareal:  Kjøkken, Stue, 
Soverom, bad, gang, WC, walk-in, «rom» i 2 etasje på 
boligtype 2. 

Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Bod, «rom» i  
1. etasje på boligtype 2.

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte 
plantegninger. 

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i 
Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer 
for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets 
tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt og 
beregnet av selger og/eller arkitekt.

Viktig informasjon om 
prosjektet



11Venslihagen 11 - 17

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell 
er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom).

Bruksarealet er arealet innenfor boenhetens 
omsluttende vegger (omsluttende vegger er 
yttervegger, eventuelle vegger mot naboenhet eller 
felles del) og inklusive innvendig boder og sjakter. 

Primærrom er arealet innenfor boligens omsluttende 
vegger og eksklusive bod(er). Arealet som er oppgitt 
på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man 
kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og 
få frem bruksarealet.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan 
være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som 
følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil 
det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte 
arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirka-
areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom 
arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn 
markedsført areal.

Tomten (også kalt prosjekttomten)
Totalt tomteareal for hele prosjekttomten utgjorde 
opprinnelig ca. 8 daa. Etter seksjonering er 
eiendommens fellesareal på 2.396 m2. 

I tillegg kommer det arealet som er tillagt hver enkelt 
boligseksjon som tilleggsareal grunn (TG) i 
forbindelse med seksjoneringen. 

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte 
situasjonsplan/utomhusplan, med de krav som 
fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til 
opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og 
grøntareal. 

Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til 
sameievedtekter.

Utvikling av gressplen er avhengig av stell og 
vedlikehold (besørges av sameiet). Selger står derfor 
ikke ansvarlig for hvordan plenen gror til.

Det gjøres oppmerksom på at 
situasjonsplan/utomhusplan i salgsoppgaven ikke er 
ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan 
forekomme. 

Parkering
Det blir  en carportplass for hver bolig. Carportene er 
seksjonert som en tilleggsdel av hver boligseksjon. 
Parkering ut over dette må løses på felles 
parkeringsplass og avtales med styret.

Carporter overtas samtidig med boligen. Carporter  
kan ikke selges eller lånes ut til andre enn 
seksjonseiere i prosjektet uten særskilt samtykke fra 
styret.

Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle 
for standard bil-bredder og lengde, som definert av 
Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva 
angår parkering oppfordres til å ta dette opp med 
selger før kjøpetilbud inngis. 

Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast 
til vedtekter for sameiet.

Boder
Det medfølger én bod per bolig. Boden er plassert 
inntil carportene og er seksjonert som en tilleggsdel 
til hver bolig. 

Oppvarming 
Boligene baserer seg på elektrisk oppvarming, i tillegg 
til vedfyring. Se leveransebeskrivelse og eventuelt 
romskjema.

TV og internett
Alle boliger leveres med fibertilknytning fra Eidsiva 
Bredbånd inkludert Altibox TV løsning. Det er trukket 
fiber-rør fra leverandør inn i svakstrømskap. Videre er 
det montert trekkerør fra sikringsskapet og fremtidig 
kontakt i stue

Utbygger har inngått en kollektiv avtale med Eidsiva 
Bredbånd for levering av bredbånd- og TV signaler. 
Tilkoblingsavgiften er inkludert i leveransen og utgifter 
til bredbånd og TV blir fakturert Sameiet Venslihagen 
som viderefakturerer seksjonseieren. Tilkobling og 
avtale om hastighet, antall kanaler, etc. avtales direkte 
mellom Eidsiva bredbånd og hver seksjonseier. 
Tilleggstjenester faktureres seksjonseier direkte. 
Kostnader til TV og internett er ikke inntatt i utkast til 
budsjett for sameiet.

Endrings- og tilleggsarbeider (tilvalg)
Kjøper har mulighet til å få utført tilvalg etter særskilt 
avtale. Kjøper vil bli informert om frist for bestilling av 
tilvalg og denne fristen er endelig. Alle tilvalg skal 
avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal 
redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som 
følge av tilvalgene. Dersom selger vil påberope seg 
tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved avtaleinngåelse. 

Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta 
seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., 
jf. bustadoppføringslova § 44. Priser kan også 
inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til 
administrering overfor underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført tilvalg som vil endre 
kontraktssummen med 15% eller mer, som ikke står i 
sammenheng med selgers ytelse eller som vil 
medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til 
kjøpers interesse i å kreve tilvalgene.
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SAMEIE OG ØKONOMI

Forretningsfører
Så snart hele boligprosjektet er ferdigstilt vil selger 
sørge for stiftelse, utarbeidelse av utkast til vedtekter, 
budsjett, samt forretningsførsel for sameiet. Selger 
har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å 
inngå bindende forretningsføreravtale. Selger har pt. 
ikke engasjert forretningsfører. 

Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som 
vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres 
til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at 
kjøper aksepterer vedtektutkastet som grunnlag for 
avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og 
vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i 
forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses 
ikke som eiendomsmegling og omfattes
dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ 
ansvarsforsikring som gjelder i 
eiendomsmeglingsloven.

Sameie
Boligene selges som eierseksjoner (også kalt 
seksjoner), og vil bli organisert som et 
eierseksjonssameie (også kalt sameie). 

Sameiet er planlagt å bestå av totalt 23 
boligseksjoner. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver 
eierseksjon, som uttrykker sameieandelens antall 
(1/23 ideell andel pr bolig). Selger har besørget 
seksjonering.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av 
eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet vil bli ledet 
av et styre som velges blant seksjonseierne. Sameiets 
styre skal ivareta alle saker av felles interesse for 
seksjonseierne.

Seksjonseierne (kjøperne) vil bli innkalt til 
oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en 
gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og 
eventuelle husordensregler.

Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve 
flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. 
eierseksjonsloven § 23. 

Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller 
flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig 
i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og 
bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at 
vedtektene og antall seksjoner kan bli endret som 
følge av selgers valg av organisering av prosjektet. 

Felleskostnader 
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets 
felleskostnader. Budsjetterte felleskostnader utgjør kr 
800,- per måned for hver bolig. 

Budsjettet er utarbeidet av selger og bygger på 
erfaringstall fra tidligere prosjekter. Fellesutgiftene 
innbetales til selger fram til sameiet er etablert og 
styret er valgt. Felleskostnadene skal som hovedregel 
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken.

Det er lagt opp til at alle kommunale avgifter 
(vann/avløp, renovasjon, feiing, og eiendomsskatt) blir 
belastet hver enkelt seksjonseier og at fremtidig 
vedlikehold på boligene blir utført av hver enkelt 
seksjonseier. Selgers anslåtte felleskostnader 
inneholder kostnader til forretningsførsel og revisjon, 
snøbrøyting og strøm på fellesarealer.

Budsjettet er basert på opplysninger gitt av selger og 
foreløpig kunnskap om prosjektet. Budsjettet er et 
forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 
ett år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. 

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall 
seksjoner, organisering av fellesområder og andre 
forhold rundt prosjektet som kan endre 
forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas også 
forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da 
styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som 
vil tilføre sameiet andre eller større kostnader. Endelig 
fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil 
bli foretatt av sameiets styre og/eller årsmøtet. Videre 
gjøres det oppmerksom på at felleskostnader kan 
variere over tid som følge av beslutninger foretatt i 
sameiets styre og/eller årsmøtet.

Til overtakelse betaler kjøper, i tillegg til 
kjøpesummen, kr 2 000,- som settes av til startkapital 
til sameiet. Selger plikter å betale andel 
felleskostnader, stiftelsesomkostninger og 
startkapital på usolgte boliger.  Etter ferdigstillelse 
plikter selger å betale andel felleskostnader på 
usolgte seksjoner.

Leverandøravtaler
Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå 
bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre 
avtaler med eventuelle følgende leverandører:

Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
Forretningsfører.
Leverandør av bredbånd- og TV-signal.
Serviceavtale garasjeport, sprinkler, 
ventilasjonsanlegg, grunnvannspumpe, automatisk 
avlesning forbruk fjernvarme og andre nødvendige 
avtaler for drift av fellesarealer.
Leverandør av ladestasjoner for el-bil.

Listen over er ikke uttømmende. 
Selger forbeholder seg retten til å inngå bindende 
avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler i 
garantitiden. Serviceavtaler og andre avtaler i 
garantitiden kan også inngås for felles 
utomhusområder. 
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Styregodkjennelse 
I henhold til utkast til vedtekter for sameiet kreves det 
ikke styrets godkjennelse ved salg av seksjoner i 
sameiet. Erverv av seksjon skal meldes skriftlig til 
styret eller sameiets forretningsfører med 
opplysninger om hvem som er ny(e) eier(e). 
Dyrehold
Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er 
ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i 
utkast til vedtekter for sameiet. 

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til 
overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som 
er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 
13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle 
tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig 
plikter å gjenopprette skaden. 

Fra overtakelse må kjøper ha tegnet egen bygnings-, 
innbo- og løsøreforsikring.

Offentlige/kommunale avgifter 
Kommunale avgifter og eiendomsskatt beregnes og 
fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. Vann, 
avløp og renovasjon er ikke inkludert i de budsjetterte 
felleskostnadene.

Eiendomsskatt vil for 2021 utgjøre 3,3 promille av 
seksjonens skattegrunnlag, hvor grunnlaget 
fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres 
oppmerksom på at det kan komme endringer i 
regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av 
eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen 
benyttes som primær- eller sekundærbolig.

For oversikt over satser/gebyrer, se Løten kommune 
sine hjemmesider.

Formuesverdi
Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter 
ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken 
av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom 
"primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret 
bosatt) og "sekundærbolig". 
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk 
sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en 
estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på 
statistiske opplysninger om omsatte boliger 
(boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det 
tas også hensyn til om boligen ligger i et område som 
er tett eller spredt bebygget. 

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter 
Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene 
vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene 
for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. 
januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre 
boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere 
kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). 

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på 
Skatteetatens boligkalkulator å få beregnet 
formuesverdien. 

For ytterligere informasjon oppfordres interessenter 
til å ta kontakt med Skatteetaten.

Faste løpende kostnader 
I tillegg til de opplyste felleskostnadene, vil faste 
løpende kostnader være kommunale avgifter, strøm, 
eiendomsskatt, TV/internett og innboforsikring. Strøm 
og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og 
ønsker.

OFFENTLIGE FORHOLD
Eiendommens betegnelse
Boligene har adressene:

Venslihagen 11, 13, 15 og 17, 2340 Løten. 

Matrikkelnummer er Gnr. 18, bnr.27 i Løten kommune. 
Eiendommen er seksjonert, og hver bolig er tildelt 
seksjonsnummer henholdsvis 6, 7, 8 og 9.

Vei, vann og avløp 
Prosjektets enheter vil bli tilknyttet offentlig vei, samt 
offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle 
arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

Heftelser, rettigheter og forpliktelser 
Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte 
kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre 
seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot 
seksjonseieren som følger av sameieforholdet.

Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 
bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp, jf. eierseksjonsloven § 31 .

Følgende heftelser er per salgsoppgavedato tinglyst 
på prosjekttomten og vil følge med ved overdragelse:

Elektriske kraftlinjer, tinglyst den 11.06.1996. 
Rettighetshaver er HRE. 
Bestemmelse om nettstasjon, tinglyst den 
30.09.2020. Inneholder bestemmelse om 
vedlikehold av anlegg/ledninger samt bestemmelse 
om bebyggelse i nærhet av anlegg. Rettighetshaver 
er Elvia AS

Ovennevnte tinglyste dokument(er) kan ses hos 
meglerforetaket eller utleveres på nærmere 
forespørsel.
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Kjøper aksepterer at selger kan påhefte 
heftelser/erklæringer på prosjekttomten (herunder 
kjøpt objekt) for hensiktsmessig og effektiv 
gjennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring av 
avtalte salgsvilkår. Det samme gjelder for offentlig 
myndighet og private leverandører, deriblant 
erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av 
fellesområder, samt drift og vedlikehold av 
energi/nettverk m.m. 

Kjøpers bank sitt pantedokument har fått tinglyst 
prioritet etter tinglyste heftelser som er registrert på 
prosjekttomten/hovedbølet per i dag og/eller heftelser 
som vil bli tinglyst på prosjekttomten/hovedbølet i 
forbindelse med utbygging av prosjektet.

Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, 
ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og 
lignende stående på deler av eiendommene i 
området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine 
respektive anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha 
søppelhåndteringssystemer liggende på 
prosjekttomten.

Reguleringsmessige forhold 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vensli 
terrasser vedtatt den 25.01.2007, mindre 
reguleringsendringer vedtatt 28.05.2019 og mindre 
eendringer datert 07.10.2020. Eiendommen er 
regulert til byggeområde for bolig.

Eiendommen omfattes også av kommuneplanenes 
arealdel 2015-2026 hvor nærområdene er avsatt til 
boligbebyggelse, idrettsanlegg og offentlig eller privat 
tjenesteyting. Plankart med tilhørende 
reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til 
megler, eller lastes ned på Løten kommunes 
hjemmeside. 

Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med 
disse. 

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
Ved overtakelse skal boligene i utgangspunktet ha 
ferdigattest. Det er ulovlig å ta boligene i bruk uten 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Kjøper har 
heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør 
uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger. 

Midlertidig brukstillatelse kan godtas i de tilfeller hvor 
utstedelse av ferdigattest betinger ferdigstillelse av 
andre enheter i prosjektet, ferdigstillelse av 
uteområder og/eller mindre arbeider som ikke er til 
hinder for at boligen kan tas i bruk. Manglene skal da 
rettes av selger innen en frist som settes av 
kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir 
utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg 
om ferdigstillelse, eventuelt tvangsmulkt og/eller 
forelegg. 

Dersom overtakelse skjer ved midlertidig 
brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper 
overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper 
oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at 
ferdigattest skal bli stilt. Kjøper kan kreve tilbakehold 
av forholdsmessig del av kjøpesum på 
meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for 
utstedelse av ferdigattest. Renter på slike 
tilbakeholdte beløp tilfaller den som til slutt får 
beløpet utbetalt.

Utleie 
På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig 
eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien 
er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende 
leieobjekt og/eller areal.

Boligene vil være godkjent av kommunen med én 
selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke 
er adgang til å etablere og leie ut en ekstra 
selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. 

Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter 
for sameiet, men det er begrensninger ved 
korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven 
§ 24. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig 
å gjennomføre visning/befaring for potensielle 
leietakere før overtakelse. 

Konsesjon og odel
Ervervet av boligene er konsesjonsfritt. Odel er ikke 
relevant for disse salgsobjektene. 

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Lovgivning
Avtaleforholdet er regulert av bustadoppføringslova. 
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen 
entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes 
uttrykkene selger og kjøper om de samme 
betegnelsene. Loven kan ikke fravikes til ugunst for 
forbruker, jf. bustadoppføringslova § 3. 

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å 
erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova 
kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som 
næringsdrivende/investor, eller når boligen er 
ferdigstilt. 

I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av 
avhendingsloven. Selger kan likevel velge å selge etter 
bustadoppføringslova, men dette må avtales spesifikt 
ved avtaleinngåelse og spesifiseres i kjøpers 
tegningsskjema/kjøpsbekreftelse. 

Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen 
reguleres av avhendingsloven. 
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Garanti etter bustadoppføringslova §12 skal likevel 
stilles dersom avtale om salg/kjøp skjer innen seks 
måneder etter ferdigstillelse, jf. avhendingslova 
§ 2-11. Kontakt meglerforetaket ved spørsmål knyttet 
til hvilke lovverk som vil gjelde ved kjøp.

Prosedyre for kjøp
Boligene selges etter prinsippet "førstemann til mølla" 
og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe 
bolig i dette prosjektet, fyller ut og leverer vedlagt 
tegningsskjema/kjøpebekreftelse til meglerforetaket. 
Ovennevnte betyr at det ikke benyttes "budrunde" og 
frister ved kjøp. 

De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før 
innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha
hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan 
bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet. 
Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det 
tegningsskjema/kjøpsbekreftelse pålydende 
prisforlangende/fastpris er innlevert til 
meglerforetaket. Selger forbeholder seg likevel retten 
til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper 
flere enheter i prosjektet og til personer hvor 
finansiering ikke kan bekreftes på tidspunktet for 
innlevering av tegningsskjema/kjøpsbekreftelse.

Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i 
salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold. 
Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes 
lest og akseptert av kjøper og fungerer som 
midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet 
og signert. 

Salgsoppgaven blir en del av kjøpekontrakten og 
gjelder da også som supplement til denne. Inneholder 
salgsoppgave og kjøpekontrakt bestemmelser som 
strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser 
foran eldre, spesielle foran generelle, og 
bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran 
standardiserte bestemmelser.

Selgers forbehold 
Det er gitt rammetillatelse på utbygging av hele 
boligfeltet med 23 enheter og prosjektet er igangsatt.  
De første boligene er allerede oppført og overlevert. 

Selger har fjernet sine forbehold i forbindelse med 
gjennomføring av inngåtte kontrakter. 

Selgers generelle rettigheter og forbehold
Selger forbeholder seg retten til å:

Transportere/overdra prosjektet, og da sine 
rettigheter og forpliktelser etter avtalen til annet 
selskap. Også ansvaret for eventuelle reklamasjoner 
og andre krav som er fremsatt overfor selger så vel 
før som etter transporten ble gjennomført, vil da 
være transportert. 
Omorganisere eiendommen eller eierform/struktur, 
herunder fradeling av anleggseiendom eller 
reseksjonering.
Etablere ett eller flere sameier/realsameier, på 
bakgrunn av utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og 
bruksrettigheter.
Godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper 
flere enheter i prosjektet og til personer hvor 
finansiering ikke kan bekreftes på tidspunktet for 
innlevering av tegningsskjema/kjøpsbekreftelse.
Endre priser og salgsbetingelser på usolgte boliger.
Beholde eller leie ut usolgte boliger.
Gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere - uten 
at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.
Gjennomføre prosjektet på en måte som 
imøtekommer de av rettighetshaver oppstilte vilkår 
for tilpasning og forsvarlighet, forbundet med 
etablering av nettstasjon på eiendommen. Det 
samme gjelder imøtekommelse av øvrige offentlige 
påkrav forbundet med forholdet.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i 
salgsoppgave og på nett ikke er bindende for 
boligenes detaljutforming. 
Selger har rett til å foreta endringer i materialvalg, 

konstruksjonsløsninger, fargevalg, arkitektoniske 
løsninger, herunder blant annet mindre endringer i 
planløsninger, samt tilpasninger som er nødvendige 
etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres, uten 
forhåndsvarsel til kjøper. Det tas spesielt forbehold 
om endringer og justeringer som er hensiktsmessige 
og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av 
sjakter og kanaler, herunder innkassinger av 
kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene.

Endringene skal ikke redusere byggets eller boligenes 
kvalitet, eller vesentlig endre innholdet i prosjektet 
som sådan. Det samme gjelder i forhold til 
situasjonsplanens/utomhusplanens angivelse av 
detaljer. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra 
noen av partene.

Alle illustrasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger 
mm. er ment å danne et inntrykk av den ferdige 
boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer 
som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke 
påberopes som mangel fra kjøpers side. 

Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 
3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt og/eller 
beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det 
gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær 
på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt 
illustrert. 

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og 
nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og/eller 
romskjema, er det leveransebeskrivelse og/eller 
romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er 
begrenset til disse. 

Prosjektets standard vil fremkomme av 
leveransebeskrivelse og/eller romskjema, dette 
uavhengig av eventuelle uttrykk i salgsoppgave og 
annonsering som “god standard” etc.
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Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og 
uttørking. Det kan oppstå sprekker pga. bevegelser i 
materialene og som følge av kalde og varme årstider, 
samt tørr og fuktig luft. Selger påtar seg ikke 
reklamasjonsansvar for dette etter overtakelsen.

Kjøper må videre påregne synlige svinn-/tørresprekker 
i overgang mellom ulike materialer, konstruksjoner, 
sammenføyninger og hjørner etter at boligene er tatt i 
bruk.

Utvendig bod (sportsbod) egner seg ikke til å lagre 
klær og lignende.

Overtakelse
Forventet byggetid for boligene er på ca. 8-9 måneder, 
regnet fra og med igangsettelse av byggearbeider. 

Forsinkelser i byggestart og/eller byggeprosess som 
følge av at vinter og tele vanskeliggjør oppstart av 
grunnarbeider, funn av kulturminner og/eller 
oppfyllelsesvanskeligheter/konsekvenser som følge 
av koronaviruset, gir ikke grunnlag for kjøper til å 
kreve dagmulkt, erstatning eller heving etter 
bustadoppføringslova kap. 3.

Kjøper vil bli varslet når byggearbeider er igangsatt. 
Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med 
minst 4 ukers skriftlig varsel. 

Dersom selger fullfører boligene i god tid før 
overnevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil 4 
måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger 
skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum 2 
måneder før det nye overtakelsestidspunktet. 

Selger skal overlevere boligene i byggerengjort stand 
og fellesarealer i ryddet stand. Boligene overleveres 
uten leieforhold av noen art, og slik at disse leveres 
ledige for kjøperne.

Kjøper kan nekte overtakelse dersom boligen på 
overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som 
gir rimelig grunn for nektelsen. 
Se også punktet «Ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse». Selger forplikter seg da til innen 
rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir 
protokollert under besiktigelsen. 

Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har 
overtatt boligen. Hvis boligen ikke overtas til avtalt tid, 
og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra 
det tidspunkt boligen kunne vært overtatt. 

Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller 
ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at 
boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en 
hendelse som selger ikke svarer for. 

Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne 
skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med 
seksjonering eller fradeling ikke er på plass. 

Uteomhusarealer og fellesarealer
Kjøper er kjent med at utvendige arealer vil kunne bli 
ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene 
kan bli avholdt, etter overtakelse av selve boligen. 
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved 
overtakelse av boligen, skal det gjøres et overslag 
over gjenstående arbeider. Det totale overslaget deles 
på antall enheter i prosjektet og andel av overslaget 
utgjør et tilbakehold i kjøpesum for hver enkelt enhet i 
prosjektet. Renter på slike avtalte tilbakeholdte beløp 
tilfaller selger, forutsatt at det tilbakeholdte beløp til 
slutt utbetales til selger.   

Eventuelle gjenstående arbeider skal utføres så snart 
arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. 
Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og 
fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før 
den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.  

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer 
skal foretas, skal selger innkalle styret til 
overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
Kjøper gir styret fullmakt til å gjennomføre 
overtakelsesforretning. Selger skal fra 
overtakelsesbefaringen protokollere at kjøper 
samtykker til at det tilbakeholdte beløp utbetales 
selger, slik at verdien av gjenstående arbeider 
samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. 

Inntil prosjektet er ferdigstilt, har selger rett til å ha 
anleggsmaskiner, utstyr o.l. stående på området. 
Eventuelle skader som påføres skal selger utbedre. 
Det forutsettes at kjøper har rimelig adkomst.
I den grad vann- og avløpsledninger, elektriske kabler, 
tv-kabler, etc. går over en annen seksjon eller et annet 
byggetrinn i prosjektet, har enhver eier og bruker rett 
og plikt til å besørge utbedring og vedlikehold av 
installasjonen, selv om arbeidet da må foregå på en 
annen seksjon eller annet byggetrinn. Ingen kan nekte 
adgang til sin seksjon for utbedring og vedlikehold av 
slike installasjoner.

Garantier
Selger skal stille garanti etter buofl. § 12 straks etter 
avtaleinngåelse eller straks etter at selgers eventuelle 
forbehold er løftet/bortfalt.

Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse 
og frem til fem år etter overtakelse. Garantien skal 
tilsvare minst 3 % av opprinnelige kjøpesum (uten 
eventuelle avtalte tilvalg) frem til overtakelse, og 
minst 5 % etter overtakelse.

Garantien gjelder som sikkerhet både for selve 
boligen, for utomhusarealer og for ideell andel i 
fellesareal, herunder ferdigstillelsen av disse.

Se også punktet «Betalingsbetingelser og 
finansiering». 
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Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i 
salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og 
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 
Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er 
ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. 
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av 
forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller 
som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette 
seg inn i. 

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med 
meglerforetaket dersom noe er uklart, og det 
presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner 
sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/mangler før overtakelse
Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det 
foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det 
reklameres skriftlig på dette. 

Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at 
kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 

Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en 
plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet 
fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på 
mulig mangel – selv om overtakelse ikke har funnet 
sted. 

Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan 
medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler
Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil 
gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det 
reklameres skriftlig på dette. 

Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at 
kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Kjøper må til enhver tid gi selger mulighet for 
utbedring. Dersom selger etter 14 dagers skriftlig 
varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen 
normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil kjøperen mulig 
miste sin rett til utbedring.

Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter 
hvert som disse blir avsluttet. Kjøper har ikke 
anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre 
og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre 
selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og 
heller ikke har gjort dette etter at kjøper skriftlig har 
varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt 
bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden
Kjøper må være innforstått med og akseptere de 
ulemper som naturlig følger med under 
gjennomføring av byggeprosjektet, også etter 
innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller 
boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er 
ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn 
påregne en periode med byggearbeider, støv og noe 
anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å 
ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i 
området frem til arbeidene er ferdigstilt.

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i 
byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge 
av representant fra selger. Dette på grunn av selgers 
ansvar og forsikring for bygg og personer som 
oppholder seg på anleggsplassen.

Kjøpers forsinkelse og selgers sanksjoner
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være 
betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens 
forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter 
avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling 
finner sted.

Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge 
betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige 
deler av kjøpesummen oversittes med 30 dager eller 
mer, betraktes oversittelsen som et vesentlig 
kontraktsbrudd som gir selger rett til å heve avtalen. 

Før selger gjør hevingsretten gjeldende plikter han å gi 
kjøper forutgående skriftlig varsel med innbetalings-
frist av det skyldige beløp innen 1 uke fra varslet dato 
med kopi til meglerforetaket. Kjøper er innforstått 
med at selgers omkostninger og eventuelle tap i 
forbindelse med et dekningssalg må dekkes av kjøper. 

Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag 
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) bokstav e).

Selgers forsinkelse 
Dersom selger oversitter avtalte tidsfrister kan kjøper 
etter de nærmere regler som er inntatt i 
bustadoppføringslova kap. 3, kreve dagmulkt, holde 
igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen 
dersom vilkårene for dette er oppfylt. 

Dagmulkt kan bare kreves dersom overtakelse av 
boligen blir forsinket og ikke dersom avtalte delfrister 
oversittes. 

Dagmulkt tilsvarer 0,75 promille av samlet vederlag 
fra avtalt overtakelsesdato og frem til overtakelse 
finner sted. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 
dager, jf. bustadoppføringslova § 18.  

Selger har krav på tilleggsfrist dersom kjøper ønsker 
tilvalg og som forsinker arbeidet/overtakelse. 

Tilsvarende gjelder dersom kjøper, eller noen kjøper 
svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at 
arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig 
for.
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Tilsvarende gjelder også dersom det i byggeperioden 
inntreffer streik, lockout eller oppstår andre forhold 
som ligger utenfor selgers kontroll, jf. 
bustadoppføringslova § 11 og jf. punktet 
«Overtakelse» 1. avsnitt. 

Det er videre et vilkår for rett til tilleggsfrist at selger 
varsler kjøper uten ugrunnet opphold etter at selger 
ble oppmerksom på forholdet som gir grunnlag for 
krav på forlengelse, jf. bustadoppføringslova § 11 (4).

Avbestilling
Kjøpers rett til å avbestille boligen følger av 
bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før 
selger har fattet beslutning om å igangsette bygging, 
skal kjøper betale kr 200.000,-. 

Ved avbestilling etter at selger har fattet beslutning 
om å igangsette bygging, skal kjøper erstatte selgers 
fulle tap ved avbestillingen (herunder tapt fortjeneste). 

Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at selgers 
fulle tap – og derved kjøpers økonomiske ansvar ved 
avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av 
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Videresalg av kontraktsposisjon
Videresalg av kontraktsposisjon forutsetter samtykke 
fra selger og forutsetter at selger får en 
tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer 
inn med de samme rettigheter og forpliktelser som 
opprinnelig kjøper. 

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli 
akseptert. Selger forbeholder seg retten til å fastsette 
nærmere vilkår for gjennomføring av videresalget og 
oppgjøret for dette. I tillegg vil det påløpe et 
administrasjonsgebyr til selger pålydende kr 20.000,- 
(inkl. mva.). 

Dersom sameiet er stiftet, kan eierskiftegebyr til 
forretnings-fører komme i tillegg.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at  kostnader til 
meglerforetaket knyttet til et videresalg kommer i 
tillegg til dette. Selger og meglerforetaket påberoper 
seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for 
prosjektet, herunder bilder og illustrasjoner.

Kjøper kan ikke benytte prosjektets markedsmateriell i 
sin markedsføring for videresalget av kontrakts-
posisjonen uten selgers/meglerforetakets samtykke. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom 
boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller 
bebo denne, vil også videresalget reguleres av 
bustadoppføringslova.

Tinglysing av hjemmel 
Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for 
tinglysing i etterkant av overtakelse.

Dersom kjøper har overtatt, og hvor overskjøting er 
forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og 
eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er 
tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved 
salg av boligen etter 1 år).

Energimerking
Alle boliger som selges/leies ut, skal ha energiattest. 
Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger 
med bruksareal mindre enn 50 m². 

Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt 
energiattest for boligene, med en energiklassifisering 
på en skala fra A- G.

Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og 
merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må 
disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse 
av ferdigattest for boligene. 

Lov om hvitvasking 
Meglerforetaket er underlagt hvitvaskingsloven med 
tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven 
at meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge partene i handelen. 

Dette innebærer blant annet at både selger og kjøper 
forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at 
identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. 
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres er 
meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av 
transaksjonen. 

Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og 
ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et 
kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere 
«mistenkelige transaksjoner» til Økokrim. Med 
"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som 
mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling 
eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. 

Manglende mulighet for kundekontroll kan også være 
et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det 
kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket 
som følge av at meglerforetaket overholder sine 
plikter etter hvitvaskingsloven.

Finansiering 
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med 
sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets 
produktselskaper om formidling av finansielle 
tjenester. 

Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for et 
uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. 

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling 
av finansielle tjenester.
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Salgsoppgave
Salgsoppgaven er á jour per 1. mars 2022 og 
utarbeidet i henhold til bestemmelser i lov om 
eiendomsmegling av 29.06.2007. 

Opplysningene i salgsoppgaven er basert på 
opplysninger gitt av selger, selgers leverandører samt 
opplysninger innhentet fra kommunen. 

Opplysningene er godkjent av selger. 

Vedlegg til salgsoppgave:

3D illustrasjoner og tegninger av boligene
Selgers leveransebeskrivelse 
Vedtekter for sameiet 
Reguleringsplan med bestemmelser
Tegningsskjema/kjøpsbekreftelse

Bilder i salgsoppgaven
Det gjøre spesielt oppmerksom på at bildene som er 
benyttet i markedsføringen av dette prosjektet er 
hentet fra et tidligere prosjekt fra samme selger.

Bildene er kun ment som generelle illustrasjoner og 
gjengir ikke nøyaktig leveransen i dette prosjektet. For 
kvaliteter, detaljer, leverandører og utforming vil det 
være selgers leveransebeskrivelse som er juridisk 
bindende. 

Meglerforetakets vederlag som belastes selger
Meglerforetakets vederlag er avtalt til kr 50.000,- pr. 
solgte enhet.

I tillegg kommer engangsvederlag for prosjektet i 
form av tilretteleggingsgebyr (kr 25.000,-), innhenting 
av opplysninger (kr 5.000,-) og tinglysing av 
sikringobligasjon (kr 1.000,-). 

Meglerforetaket har i tillegg krav på å få dekket alle 
dokumenterte utlegg iht. oppdragsavtale med selger.

Informasjon om meglerforetaket
Aktiv Eiendomsmegling Løten AS
Meierivegen 2, 2340 Løten
Organisasjonsnummer 925 182 397 

Ansvarlig megler
Karl Kristian Fjeld
Eiendomsmegler / Partner / Fagansvarlig
Mobil: 45 02 41 18
Email: karl.kristian.fjeld@aktiv.no
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Venslihagen 

Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og Vensli AS.  Med ”Bolig” menes 

hele kontraktsobjektet, det vil si huset med tilhørende uteareal og bod.  Etter kontraktsinngåelse 

innkalles kunden til et møte der leveransen gjennomgås og det informeres om valgmuligheter som er 

uten ekstra kostnad. Det gis mulighet for tilvalg. Elektroleveransen og flisleveransen presenteres av 

leverandør med mulighet til å gjøre tilvalg. Farger innvendig kan endres etter avtale med 

utbygger/leverandør. 

Prosjektbeskrivelsen er utgitt av Vensli AS, som også er ansvarlig for innholdet. Vi tar forbehold om 

eventuelle trykkfeil. 

2. Miljø, energi og sikkerhet 

MILJØ  

Ved valg av materialer i boligen er det hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes 

miljøvennlige malinger. Tropiske treslag benyttes ikke og tresorter er unngått. Det legges membran 

mot radongass under husene. Det legges også et røropplegg under huset slik at det senere kan være 

mulig å montere avtrekk. 

ENERGI  

Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 2017 (TEK 17). Boligene bygges etter 

myndighetenes energikrav med hensyn til oppvarming av boligen. Det innebærer strenge krav til 

boligens varmeisolasjonsevne og tetthet. Boligene vil minst tilfredsstille energiklasse C. Energiattest 

utstedes ved overtagelse. Det leveres fotocelle som styrer felles utelys.  

LYD OG AKUSTIKK  

Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C.  

SIKKERHET  

Boligene bygges minst etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene pålegger, blant annet: 

• Alle boliger utstyres med seriekoblede røykvarslere tilkoblet strømnettet og med 

batteribackup. 

• Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter el-forskrifter NEK 2010, med blant annet    

overspenningsvern (grovvern) og komfyrvakt.  

• Alle boligene utstyres med brannslukningsapparat 

• Det monteres vannføler under kjøkkenbenk som stenger av vannet ved lekkasje.  

• Åpningsvinduene er vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra 

bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. Vindu i 2. etasje over inngangsdør 

er fast og må pusses med teleskopstang. 

3. Utvendig anlegg 

OFFENTLIGE AREALER OG ANLEGG  
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Hovedvegen «Venslivegen» er en offentlig veg driftet av kommunen.                                              

Atkomstveien merket «Venslihagen» på situasjonsplanen blir privat kjørevei og driftes og 

vedlikeholdes av sameiet. Alle veier blir asfaltert 

FELLESANLEGG  

Det blir opparbeidet lekeplasser og friområder i henhold til bebyggelsesplanen.    

OVERVANNSHÅNDTERING  

Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til 

overvannssluk. Avløp fra sluk i veiarealer blir ledet i lukkede ledninger til naturlig avløp i Vingerjessa.  

VANN- OG SPILLVANNSLEDNINGER  

Vann- og spillvann kobles til kommunalt ledningsnett. Der ledninger går over naboeiendom tinglyses 

rett til nødvendig vedlikehold. Hver huseier har ansvar for sitt ledningsnett inne i sin seksjon. Sameiet 

har ansvaret fram til påkobling på offentlig ledning. 

KABELFØRINGER  

Kabler for sterkstrøm og kabler for bredbånd (TV, internett og telefon) føres i grøfter og rør fram til 

hoved-el-tavle med svakstrømskap i hver bolig. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar 

for sine ledninger fram til strømskap i den enkelte bolig. Det er inkludert kabling fram til en kontakt 

for data og en for TV.  Eventuelt flere kontakter kan avtales som tilvalg. 

SPORTSBOD  

Det leveres en utvendig sportsbod, størrelse avhenger av hustype.  

GARASJER/CARPORT/BILOPPSTILLING  

Det er 1 carport ved hvert hus.  

TOMTEOPPARBEIDELSE  

Biloppstillingsplasser og adkomst til inngang vil bli asfaltert/steinlagt.  Plener, beplantning og 

lekeplasser blir ferdig opparbeidet. 

OVERVANNSHÅNDTERING PÅ TOMTENE  

Overvannshåndtering fra boligtomtene håndteres lokalt. Takvann tilkobles overvannsnettet.  

RENOVASJON 

Renovasjonsanlegg blir fellesanlegg ved adkomst til området. Type «Molokk»  

POSTKASSER 

 Utbygger setter opp en postkasse pr. bolig. 

HUSNUMMER    

Husnummer tildeles av kommunen. Utbygger monterer husnummerskilt.   

FASADEFARGER  
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Utbygger bruker egen arkitekt til fargesetting av boligene utvendig for å få en helhetlig fargesetting 

tilpasset omgivelsene. Fargeperspektivene i prospektet er kun ment som illustrasjoner og kan ha 

unøyaktig fargegjengivelse. Farge og fargekode bestemmes av utbygger i samråd med kommunen.   

 

4. Bygningens konstruksjon 

FUNDAMENTERING  

Byggene fundamenteres på ringmurer og plate på mark som hviler på komprimert bærelag. Alle 

kotehøyder til ferdig gulv er omtrentlige og justeringer vil forekomme. 

BÆREKONSTRUKSJONER  

Gulv i nederste etasje støpes i armert betong på 20 cm isolasjon. Yttervegger og innvendige 

bærevegger bygges av bindingsverk i tre. Etasjeskiller utføres av bjelkelag med 10 cm isolasjon og 

gulvplater på oversiden. Taket bæres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer. 

YTTERVEGGER  

Ytterveggene bygges av 25 cm bindingsverk og isoleres med 25 cm isolasjon. Veggene kles utvendig 

med vindsperre og i hovedsak liggende kledning. Innvendig monteres dampsperre og 13 mm 

ferdigbehandlet veggplater. Kledning blir levert med 1 strøk grunning + 1 strøk maling eller beiset 

utvendig.   

TAKKONSTRUKSJONER OG TEKKING  

Taket isoleres med 30-35 cm mineralull. Taket tekkes med takfolie / takmembran. Innvendig 

monteres dampsperre og ferdigbehandlede plater/bord. Takrenner, nedløp med utkast til terreng og 

beslag leveres av aluminium/stål. 

INNERVEGGER  

Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med ferdigbehandlet 

veggplater. Innervegger isoleres. Der det skal være flis på vegger brukes spesielle underlagsplater for 

våtrom. 

BALKONG  

Der det er balkong, leveres denne med terrassebord av trykkimpregnert tre. Rekkverk leveres med 

glass. 

OVERBYGG  

Husene leveres med overbygget inngangsparti. 
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5. Innredning og overflater 

BOLIGENE LEVERES INNFLYTTINGSKLARE, MED FØLGENDE OVERFLATER 

 

Rom Gulv Vegger Himling 

Entre Støpt gulv – 
laminatparkett 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Kjøkken Laminatparkett Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Stue Laminatparkett Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Soverom Laminatparkett Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Bad / vaskerom Keramiske fliser 
20x20cm (10x10cm) 

Keramiske fliser 
20x40cm 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

WC Keramiske fliser 
20x20cm 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Teknisk bod Vinylbelegg Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Ferdigbehandlet 
trefiberplater 

Utebod Støpt gulv - 
støvbundet 

Ubehandlede 
trefiberplater og 
bindingsverksvegg 

Synlig bjelkelag 

Carport Belegningsstein Ytterkledning og 
bindigsverksvegg 

Synlig bjelkelag 

Tabell 1: Beskrivelse av overflater 

Boligene blir levert med lyse og duse farger.  

VINDUER OG VINDUSDØRER  

Vinduer og vindusdører leveres ferdig overflatebehandlet (fra fabrikk) utvendig og innvendig, og med 

tre lags energiglass. Noen vinduer er faste. Utvendige boddører leveres malt/beiset på plassen. 

DØRER  

Inngangsdør leveres i isolert utførelse. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Dør blir utstyrt 

med FG-godkjent lås. Innvendige dører leveres i hvit slett utførelse, ferdig malt fra fabrikk. Utvendige 

boddører leveres beiset/malt i tilsvarende farge som utvendige dører. 

INNREDNINGER  

Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres i slett hvit utførelse. Det leveres 

skyvedørsgarderobe i hoved- soverom. For øvrig leveres en meter garderobeskap pr. inntegnet 

sengeplass. Kjøkken vises detaljert på egne kjøkkentegninger. Inkludert i leveransen er stekeovn, 

induksjons-platetopp, ventilatorhette, kombiskap og oppvaskmaskin integrert i kjøkkenet. Det gis 

mulighet for individuell tilpasning av kjøkkenet. 

Til baderomsinnredning leveres med servantskap i hvit matt melamin, servant, speilskap med 

dobbelsidige speildører og lys over speil.  

LISTVERK 
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Fotlister leveres i lakkert eik. Dør- og vinduslistverk er slett med hvitmalt overflate. Taklister er 

hvitmalt. Synlig stiftehoder i listverk. 

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, og mot tilstøtende 

overflater på grunn av bevegelser ved uttørking av materialer. Det er ikke grunnlag for reklamasjon 

så lenge det er innenfor god håndverksmessig standard. 

INNVENDIG TRAPP  

Trapp leveres i hvitmalt furu med åpne trinn. Da trappa er overflatebehandlet før montering, vil det 

være noe synlig innfesting. Andre modeller og treslag er tilgjengelig som tilvalg. 

PIPE OG ILDSTED  

Det leveres stålpipe med ildsted som tilvalg. 

6. Tilvalg 

TILVALGSSORTIMENT  

Boligen leveres med en nøye utvalgt innredning fra en anerkjent leverandør. I tillegg er det mulig å 

velge ulike produkter og løsninger som tilvalg. Det avtales tilvalgsmøter med leverandører/utbygger.  

TILVALGSMØTE 

Etter at byggestart er besluttet for prosjektet vil kjøper bli kontaktet av leverandør/utbygger og 

invitert til et møte for å gjennomgå tilvalgsmuligheter. I forkant av møtet vil kjøper få tilsendt 

brosjyrer fra leverandørenes produkter og mulige tilvalg. Eventuelle endringer og tilvalg utover det 

som er standard må vurderes og prises i hvert enkelt tilfelle. Leverandør/utbygger har rett til å ta seg 

betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadsoppføringslova § 44. 

TILVALGSFRIST  

Leverandørene sin representant vil opplyse kjøper om siste frist for bestilling av tilvalg i prosjektet. 

Frister for tilvalg og endringer fastsettes før byggestart. Inngås kjøpsavtale etter at tilvalgsfristen har 

utløpt, vil muligheten for tilvalg i utgangspunktet ikke være tilstede. Dersom bestillingen ikke blir 

godkjent og signert av kjøper før tilvalgsfristen utløper, vil boligen bli levert i henhold til Tabell 1: 

Beskrivelse av overflater, s. 4.  

TILVALGSBESTILLING  

Hvis kjøper ikke ønsker tilvalg, eller ikke ser behov for å komme i tilvalgsmøte, vil boligen bli levert i 

henhold til standard. Hvis kjøper ønsker tilvalg vil de aktuelle tilvalgene bli inkludert i bestillingen 

med tilhørende priskonsekvens. Alle priser er inklusive MVA og viser merkostnaden for å oppgradere 

fra standard til det aktuelle tilvalgsproduktet.  

Montering er normalt inkludert i prisen hvis annet ikke er opplyst. Utbygger forbeholder seg retten til 

delfakturering av tilvalgsbeløpet ved bestilling jf. bustadoppføringslova § 47. 

KONTROLL AV BESTILLING  

Det er svært viktig at kjøper ser nøye gjennom bestillingen og sjekker at den er i overenstemmelse 

med ønsker og avtaler som er inngått. Overenskomster som ikke finnes i bestillingen har ikke 

gyldighet. Avtalen er bindende og kan ikke endres etter at den er signert og returnert. Skulle det 

være avvik eller uklarheter i bestillingen må kjøper umiddelbart ta kontakt med leverandør/utbygger 
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sin representant og avklare forholdene. Bestillingen er underlag for leveransen fra leverandørene. 

Produktene er spesialbestilt til prosjektet og kan ikke avbestilles eller returneres. Dersom boligen 

avbestilles, skal bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. 

7. Elektroinstallasjoner 

Elektroleveransen utføres etter el-forskrifter NEK400, 2018, som tilsier økt antall punkter og større 

el-sikkerhet enn tidligere. 

SIKKERHET  

Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter med barnevern, og kan kun nyttes med flate 

eller jordede støpsler.  Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Det er egen 

svakstrømsdel i sikringsskapet.  

Det leveres seriekoblede røykdetektorer, en detektor i hver etasje med strømtilkobling og 

batteribackup. Det leveres komfyrvakt som bryter strømmen ved overoppheting. 

INSTALLASJONSOMFANG  

Det leveres punkter og kurser iht. NEK400, 2018. Sikringsskap ute med måler monteres på egnet 

sted. Sikringsskap inne monteres på egnet sted. 

BELYSNING  

Det leveres LED utelampe. LED lampe i boder. LED Downlight bad og gang. LED lampe Wc. Det leveres 

bryter for belysning og punkt med dekklokk for lampemontering i tak kjøkken, soverom, tv-stue, 

oppholdsrom. Det monteres stikk ved tak for lys i stue og kjøkken. Det montres LED lys under 

overskap kjøkken. 

VARMEKILDER  

I bad og gang leveres varmekabel i gulv med elektronisk termostat. Det leveres termostatstyrte 

panelovner som oppvarming i oppholdsrom, tv-stue, soverom, kjøkken og stue. 

TV, TELEFON, DATA 

Tomt rør for TV, føres frem til TV i oppholdsrom og Tv stue. Huseier bestiller og betaler selv 

etableringsgebyr og månedlig abonnementsavgift til bredbåndleverandør. 

KUNDEMØTE  

Omfanget av elektroleveransen med eventuelle tilvalg og plassering av punktene gjennomgås i eget 

kundemøte etter nærmere avtale med vår elektroleverandør. 

8. Sanitæranlegg 

INNVENDIGE LEDNINGER  

Vann og spillvannsledninger er tilkoplet offentlig anlegg, hovedstoppekran for vann sitter i et 

vannskadesikkert skap plassert på Bod. Innvendige vannledninger er rør i rør, så ved eventuelle 

lekkasjer blir vannet ført tilbake til skapet 

OPPVARMING AV FORBRUKSVANN  

Det leveres en 200 l OSO varmtvannsbereder plassert på bod for oppvarming av varmt forbruksvann, 
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Det er sluk på boden. 

LEVERINGSOMFANG AV SANITÆRUTSTYR  

Boligene leveres med følgende sanitærutstyret: 

• Oras Safira kjøkkenbatteri med høy tut og kran for oppvaskmaskin 

• Oras Safira servantbatteri på servant og baderomsinnredning 

• Oras Oramix dusjbatteri med termostatstyring  

• Oras Sensiva dusjgarnityr 

• Tece innebygd klosettramme med hvit trykknapp 

• Geberit Glow veggskål med rimfree 

• Glow  Hvitt klosettsete med demping 

• Pyxis 90x90 dusjvegger med herdet glass 

• Geberit  50x35 cm servant på klosettrom 

• Bademiljø Line innredning 80 cm med skuffer, speilskap med lys 

• Kran og avløp for vaskemaskin på bad i 1 etasje 

• Waterguard vannstoppventil i kjøkken benk for oppvaskmaskin 

• 1 stk frostfri vannutkaster for hageslange. 

Det er muligheter for tilvalg av annet utstyr, det må da avtales i eget kundemøte med 

rørlegger/byggherre. 

9. Ventilasjon 

Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod/teknisk rom. Tilluft/avtrekksluft føres ut på yttervegg. Noen 

innkassinger for kanalføring, evt nedsenket himling må påberegnes.  

Det er påbudt med balansert ventilasjon i nye boliger og anlegget skal normalt aldri slås helt av. 

Anlegget er ikke helt lydløst. 

10. Diverse 

HUSEIERBOK (FDV-perm)  

Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper motta dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og 

oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold 

 

Siste revidering : 04.03.2022 
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Venslihagen 11
Nabolaget Karudhagen - vurdert av 22 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Enslige

Offentlig transport

Løten ungdomsskole 6 min
Linje B26, 692, 693, 694, 697 0.5 km

Løten stasjon 9 min
Linje 25 0.7 km

Oslo Gardermoen 59 min

Skoler

Østvang oppvekstsenter (1-7 kl.) 19 min
278 elever, 13 klasser 1.6 km

Lund oppvekstsenter (1-7 kl.) 5 min
103 elever, 7 klasser 2.8 km

Løten ungdomsskole (8-10 kl.) 7 min
320 elever, 12 klasser 0.6 km

Jønsberg landbruksskole 15 min
219 elever, 6 klasser 12.2 km

Terningen Arena 14 min

Ladepunkt for el-bil

YX 7-Eleven Løten 5 min

Kildevegen 1 11 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 91/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 78/100

Naboskapet
Godt vennskap 73/100

Aldersfordeling

13
 %

14
 %

15
.2

 %

6.
7 

%
6.

6 
%

7.
2 

% 19
.2

 %
18

.1
 %

21
.5

 % 33
.7

 %
37

.1
 %

38
.9

 %

27
.5

 %
24

.2
 %

17
.3

 %

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 1 203 607

Løten 2 690 1 260

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Revehiet barnehage (0-6 år) 7 min
90 barn, 6 avdelinger 0.6 km

Skogly barnehage (0-6 år) 15 min
87 barn, 4 avdelinger 1.2 km

Livensveen gårdsbarnehage (1-5 år) 4 min
36 barn, 2 avdelinger 2.5 km

Dagligvare

Rema 1000 Løten 6 min
Post i butikk 0.5 km

Kiwi Løten 7 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 Aktiv Eiendomsmegling Løten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

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

Løten idrettspark 2 min
Aktivitetshall, fotball, friidrett, turn... 0.2 km

Østvang skole 19 min
Aktivitetshall, ballspill, fotball 1.6 km

Tren Løten 10 min

Boligmasse

61% enebolig
10% rekkehus
17% blokk
13% annet

Varer/Tjenester

AMFI Elverum 17 min

Vitusapotek Løten 9 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

26% i barnehagealder
40% 6-12 år
19% 13-15 år
16% 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% 53%

Separert 12% 9%

Enke/Enkemann 10% 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 Aktiv Eiendomsmegling Løten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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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 Aktiv Eiendomsmegling Løten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021

25Venslihagen 11 - 17



26 Venslihagen 11 - 17



27Venslihagen 11 - 17



Senterposisjon: 300634.53, 6748339.95
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 16.03.2021
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Vedtekter 21.04.21 

 

Vedtekter for  

Sameie Venslihagen 
 

1. Navn og Formål 

 

Sameiets navn er Sameie Venslihagen og består av 23 boligseksjoner.  

 

Eiendommen gnr. 18 bnr. 27 i Løten kommune ligger i sameie mellom seksjonseierne 

som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. 

 

Sameiets formål er å administrere og sikre seksjonseiernes felles interesser, i 

overensstemmelse med gjeldende lover og vedtekter. Sameiets formål kan kun endres 

dersom det vedtas av årsmøte med 2/3 flertall. Det er en forutsetning for å endre 

formålet at det nye formålet ikke er i strid med offentlige vedtak eller bestemmelser. 

 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 

16.06.2017 nr. 65. (Forkortet til ESL) 

 

2. Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 

 

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i 

eierseksjonssameiet. 

Begrensningen i første ledd gjelder ikke kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved 

ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å 

redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkes-

kommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av 

staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan 

erverve flere seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med 

samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal 

leie ut seksjonene til sine ansatte. 

3. Seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett 

 

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av 

sameieforholdet og ESL, jfr. også punkt 4.1 (Bod og biloppstillingsplass). Seksjonseieren 

kan fritt selge og pantsette sin seksjon. Seksjonseieren kan også fritt påhefte seksjonen 

servitutter, forkjøpsretter eller andre løsningsretter og foreta andre rettslige 

disposisjoner over seksjonen.  

 

 

4. Seksjonseiernes rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer 

 

4.1 Generelt  

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet. Seksjonseieren har også 

rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet 

som er i samsvar med tiden og forholdene.  

Tomten og de deler av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene, er å anse som 

fellesareal.   

 

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade 

eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 
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Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 

fordeles mellom seksjonseierne etter antall bruksenheter. 

 

5. Årsmøtet 

 

5.1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern 

Sameiets øverste organ er årsmøtet. Et flertall av årsmøtet kan ikke ta beslutninger som 

er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre 

seksjonseieres bekostning. 

 

5.2 Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på 

forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker 

som ønskes behandlet.  

 

5.3 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

5.4 Innkalling til årsmøte 

Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 

Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 

varselet kan aldri være kortere enn tre dager. 

Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. I 

vedtektene kan det bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg skal skje på annen 

måte. Seksjonseiere som ikke selv bruker bruksenheten, har i alle tilfeller krav på 

skriftlig innkalling. 

Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 

behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 

flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter punkt 5.2. 

5.5. Saker årsmøtet skal behandle 

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet 

a) behandle styrets årsberetning 

b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår 

c) velge styremedlemmer. 

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 

årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten 

være tilgjengelige i årsmøtet. 

5.6 Hvem som kan delta på årsmøtet 

Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 

Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har 

rett til å være til stede og til å uttale seg. 
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Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 

stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 

stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

Seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til 

å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. 

5.7 Ledelse av årsmøtet 

Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke 

trenger å bære seksjonseier. Møteleder har ansvar for at det nedtegnes en protokoll fra 

årsmøtet over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas. Møteleder og 

minst en seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant de som er tilstede skal signere 

protokollen. 

 

 

6. Styret 

 

6.1 Valg av styret, sammensetning, tjenestetid og vederlag 

Sameiet skal ha et styre. Styret består av 3 (tre) medlemmer, hvorav 1 styreleder og 2 

styremedlemmer som velges på årsmøtet. I tillegg velges et varamedlem. 

Styremedlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen. Styreleder velges for 1 år. 

Gjenvalg kan skje. 

 

Årsmøtet skal velge styret og varamedlem med vanlig flertall av de avgitte stemmene. 

Bare fysiske personer kan velges som styremedlemmer 

 

6.2. Styremøter 

Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 

noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 

stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 

stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, 

må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. 

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. 

6.3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av sameiet og ellers sørge for forvaltningen av 

sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 

6.4 Styrets beslutningsmyndighet 

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. 

Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om 

ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle. 

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

6.5. Styrets representasjonsadgang og ansvar 

Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 

saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 
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gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 

ellers angår fellesareal og fast eiendom.  

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i 

saker som nevnt i punkt 6.5, første avsnitt. Er det ikke valgt styreleder, kan ethvert 

styremedlem saksøkes med samme virkning. 

6.6 Plikt til å føre regnskap – revisor 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem 

regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.  Årsregnskapet skal 

hvert år sendes den enkelte seksjonseier. 

 

Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en 

revisor som velges av årsmøtet. 

 

I sameier med 21 eller flere seksjoner skal styret sørge for at det blir ført regnskap og 

utarbeidet årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i 

medhold av regnskapsloven. Videre skal sameiet ha en eller flere statsautoriserte 

revisorer eller registrerte revisorer som velges av årsmøtet. 

 

7. Driftskostnader 

 

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Driftsbudsjettet skal omfatte felleskostnader av enhver art, så som felles 

strøm, tekniske anlegg, vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører, 

eiendommens forsikringer etc. Det avsettes passende midler til vedlikehold av 

fellesarealer og vedlikehold av eiendommen og felles innretninger til å møte enkelte års 

særlige store vedlikeholdsutgifter. Fellesutgiftene/drift av eiendommen fordeles i 

hovedsak på seksjonseierne i henhold til per bruksenhet.  

 

På bakgrunn av årsbudsjettet fastsetter årsmøtet månedlige à konto beløp som 

seksjonseierne innbetaler forskuddsvis innen den 1. i hver måned til oppgitt konto. 

Beløpets størrelse fastsettes slik at det med rimelig margin dekker de felleskostnader 

som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, 

men kan hensyntas ved fastsettelse av à konto beløp for neste periode.  
 

Det stipulerte beløp kan endres av styret såfremt det viser seg å være avsatt 

utilstrekkelige midler, dog begrenset til 10 % av det vedtatte beløp. 

 

8. Seksjonseiernes heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

 

Den enkelte seksjonseieren hefter for felles ansvar og forpliktelser etter antall 

bruksenheter. 

 

9. Panterett for seksjonseiernes forpliktelser 

 

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonene for krav mot seksjonseieren som 

følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 

bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet 

tvangsdekning besluttes gjennomført.  

 

 

 

 

 

 

10. Husorden 
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Årsmøtet kan fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. 

 

Seksjonseierne er forpliktet til å rette seg etter husordensreglene. Gjentatte og påtalte 

overtredelser av reglene, betraktes som vesentlig mislighold av seksjonseiernes plikter, 

jfr ESL §§ 38 og 39. 

 

11.  Mislighold – Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

 

11. 1 Pålegg om salg av seksjonen 

Dersom en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, 

kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr ESL § 38. 

 

11.2 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 

tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 38 om salg. En begjæring om fravikelse kan settes frem 

tidligst samtidig med at det gis pålegg etter ESL § 38 om salg, jfr. ESL § 39. 

 

12. Vedtektsendringer 

 

Vedtektene kan, med unntak for opprinnelige vedtekter, jfr. ESL § 11 annet ledd bokstav 

a, bare fastsettes eller endres på årsmøtet. Om ikke ESL stiller strengere krav, kan slike 

beslutninger bare tas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. 

Forpliktelser som følger av sameieforholdet, og som er fastsatt i registrert 

vedtektsbestemmelse, har uten tinglysing rettsvern mot seksjonseiernes kreditorer og 

mot senere rettsstiftelser i god tro i eierseksjonen. Dette gjelder ikke for panterett. 

 

Det kan ikke inntas bestemmelser i vedtektene som er egnet til å gi noen seksjonseiere 

eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

13. Eierseksjonsloven - Motstrid 

 

Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i ESL går 

vedtektsbestemmelsene foran. 

 

Vedtektene registreres i Foretaksregisteret.  

 

OoO 

 

31Venslihagen 11 - 17



TEGNINGSSKJEMA/KJØPSBEKREFTELSE  
 
Gjelder for kjøp av bolig i prosjektet Venslihagen, Løten – Hoved-/prosjektets oppdragsnummer: 374-21-9003 

 
Kjøpet gjelder Venslihagen ________________________(Fyll inn nummer/adresse fra salgsoppgaven) 
 

 Kjøpesum for boligen er kr. _______________________,- (Fyll inn fra salgsoppgaven)  

 + omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave datert 01.03.2022  
  
Kjøpet vil bli finansiert slik: 

Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.  

  kr    

  kr 

Egenkapital:  kr  

Totalt   kr  

 

Egenkapitalen består av :  1 Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom 

     1 Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 
 
Undertegnede er innforstått med at jeg med min signatur på dette tegningsskjemaet/denne kjøpsbekreftelse er bundet til denne handel. 
Undertegnede er innforstått med at det må vedlegges gyldig legitimasjon ved overlevering til meglerforetaket.  
 
Undertegnede er kjent med at det ikke eksisterer angrefrist ved kjøp av fast eiendom. Det er ikke tatt noen forbehold fra undertegnede 
vedrørende finansiering, salg av bolig etc. 
 
Etter at tegningsskjemaet/kjøpsbekreftelsen er levert meglerforetaket, vil undertegnede motta skriftlig bekreftelse på kjøpet med 
spesifisert tidspunkt for kontraktsmøte.  
 

Navn: Navn:  

Personnr:  Personnr: 

Adr:  Adr:  

Postnr.:                       Sted:  Postnr.:                   Sted: 

Tlf:                        Mobil:  Tlf:                    Mobil: 

E-mailadr:  E-mailadr: 

Dato:  Dato:   

Sign:  
 

Sign:   

 
Kontaktinfo:  
Aktiv Eiendomsmegling Løten AS (org.nr. 925 182 397)  
Meierivegen 2, 2340 LØTEN 
Kontaktperson: Karl Kristian Fjeld / Tlf: 45 02 41 18 / E-post: karl.kristian.fjeld@aktiv.no 
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