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Hus Adresse Type Hus Balkong Takterrasse Car-port Sportsbod 
kvm BRA P-rom  Kjøpesum  Totale 

omkostn. 

 Total 
kjøpesum inkl 
omkostn. 

 Stipulerte 
felleskostn. 
pr. mnd.  

Bolig 8 Strandgaten 19 A Enebolig 4,7 37 1 4 112 112 4 790 000kr    14 622kr     4 804 622kr     2 189kr         
Bolig 9 Strandgaten 19 B Enebolig 4,7 37 1 4 112 112 4 790 000kr    14 622kr     4 804 622kr     2 189kr         
Bolig 10 Strandgaten 19 C 2-mannsbolig 4,7 37 1 4 113 109 4 390 000kr    14 697kr     4 404 697kr     2 189kr         
Bolig 11 Strandgaten 19 D 2-mannsbolig 4,7 37 1 4 113 109 4 390 000kr    14 697kr     4 404 697kr     2 189kr         
Bolig 12 Strandgaten 19 E Enebolig 4,7 37 1 4 112 112 4 790 000kr    14 622kr     4 804 622kr     2 189kr         
Bolig 13 Strandgaten 19 F Enebolig 4,7 37 1 4 112 112 SOLGT 2 189kr         

SVELVIGEN BRYGGE - TRINN 2 - Skippertunet

 

Felleskostnader: 
Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten og inkl. bl.a.: Renovasjon, snøbrøyting og strøing, forretningsførerhonorar, revisjon, forsikring av 
bygninger, samt vedlikehold. Driftskostnader er budsjettert til ca kr 20,- pr kvm BRA pr mnd.  
 
Omkostninger: 
I tillegg til oppgitt kjøpesum betales følgende omkostninger: 
Dokumentavgift med 2,5% av andel tomteverdi, tinglysingsgebyr for skjøte inkl attest gebyr kr 525,- , tinglysingsgebyr pr pantedokument inkl attestgebyr kr 697,-. 
Oppstartskapital til sameiet tilsvarende kr 5.000,- og som innbetales  som et  tillegg til de ordinære mnd felleskostnadene. 
Kostnader til takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse belastes sameiet. 
Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.  P.t. er tomteverdien antatt å være kr 3.000,- pr kvm BRA for boligene. 
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet og endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller  
lovendringer. 
 
Totale omkostninger er angitt i egen kolonne i prisliste. 
 
Betalingsplan: 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12 og 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. 
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.  
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til garanti jf bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at beløpet overstiger en 1/2 R. 
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. 
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til selger vil kun skje mot tinglyst skjøte eller garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.  
 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte boliger.  
 
12.09.2019 

FINANSIERING:  
 
Selger vil kreve bekreftelse på finansiering og finansieringsbevis må derfor være vedlagt kjøpetilbudet for å være gyldig. 
Alternativt må navn og direkte telefonnummer til kontaktperson i bank som kan bekrefte at finansiering er i orden påføres kjøpetilbudet . 
 
I tilfeller der kjøpet planlegges 100 % finansiert med egenkapital vil selger kreve dokumentasjon på hvordan egenkapitalen fremkommer og at verdiene er reelle 
(verdivurdering/takst av bolig som eventuelt skal selges, dokumentasjon på eierforhold og eventuell gjeld tilknyttet eiendommen. Bankinnskudd og annen formue må 
dokumenteres f.eks. ved kopi av kontoutskrift). 

SALGSSTART - BUDGIVNING 
 
Frist for innlevering av kjøpstilbud i forbindelse med salgsstart er satt til 08.10. 2019 kl. 12:00 og budet må ha en budfrist frem til 22.10.2019 kl 12:00. 
Boligene selges til pålydende ihht. prislisten, men dersom flere ønsker samme bolig, vil det bli gjennomført budrunde på disse.  
 
Salg og evt budrunde starter med Bolig  12, deretter Bolig 8, 9, 10 og 11.  Det vil være mulig å legge inn bud på flere boliger samtidig ved salgsstart. Dersom man 
ikke når opp i budrunde på sin førsteprioritert bolig blir man da automatisk med på evt bud for sin 2. prioriterte bolig osv.  Det er mulig å legge inn bud på inntill 3 
boliger jf budskjema. 
 
Etter salgsstart og frem til 22.10.2019 (Budfrist) vil kjøpstilbud som mottas bli behandlet i den rekkefølge de fremkommer  t il megler. Bud må ha samme frist som bud 
inngitt ved salgsstart. Budbehandling på disse budene starter etter at alle bud mottatt før salgsstart er ferdigbehandlet.  Boligene vil da bli solgt  til fast pris etter 
"førstemann til mølla" prinsippet forutsatt er budet er uten forbehold og med  bekreftet finansiering.  
 
Sammen med innlevering av kjøpetilbud må gyldig ID, f.eks. førerkort, bankkort eller pass på bugiver(e) overleveres megler. V ed bud inngitt med fullmakt, må 
fullmakt vedlegges sammen med gyldig ID på den/de som har mottatt fullmakt.  

Prisliste Svelvigen 2 - Husene pr 23.09.19

1. utkast 2. utkast

ANDREAS JOHNSRUD
Prosjektmegler | DNB Eiendom Nybygg Buskerud 
Mob: +47 454 70 342, E-post: andreas.johnsrud@dnbeiendom.no

SALGSSTART - BUDGIVNING
Frist for innlevering av kjøpstilbud i forbindelse med 
salgsstart er satt til 08.10. 2019 kl. 12:00 og budet må ha en 
budfrist frem til 22.10.2019 kl 12:00.
Boligene selges til pålydende ihht. prislisten, men dersom 
flere ønsker samme bolig, vil det bli gjennomført budrunde 
på disse.

Salg og evt budrunde starter med Bolig 12, deretter Bolig 8, 
9, 10 og 11. Det vil være mulig å legge inn bud på flere boliger 
samtidig ved salgsstart. Dersom man ikke når opp i bu-
drunde på sin førsteprioritert bolig blir man da automatisk 
med på evt bud for sin 2. prioriterte bolig osv. Det er mulig å 
legge inn bud på inntill 3 boliger jf budskjema.

Etter salgsstart og frem til 22.10.2019 (Budfrist) vil kjøpstil-
bud som mottas bli behandlet i den rekkefølge de fremkom-
mer til megler. Bud må ha samme frist som bud inngitt ved 
salgsstart. Budbehandling på disse budene starter etter at 
alle bud mottatt før salgsstart er ferdigbehandlet. Boligene 
vil da bli solgt til fast pris etter ”førstemann til mølla” prin-
sippet forutsatt er budet er uten forbehold og med bekreftet 
finansiering.

Sammen med innlevering av kjøpetilbud må gyldig ID, f.eks. 
førerkort, bankkort eller pass på bugiver(e) overleveres me-
gler. Ved bud inngitt med fullmakt, må fullmakt vedlegges 
sammen med gyldig ID på den/de som har mottatt fullmakt.

FINANSIERING:
Selger vil kreve bekreftelse på finansiering og finansierings-
bevis må derfor være vedlagt kjøpetilbudet for å være gyldig. 
Alternativt må navn og direkte telefonnummer til kontakt-
person i bank som kan bekrefte at finansiering er i orden 
påføres kjøpetilbudet .

I tilfeller der kjøpet planlegges 100 % finansiert med egenka-
pital vil selger kreve dokumentasjon på hvordan egenkapi-
talen fremkommer og at verdiene er reelle (verdivurdering/
takst av bolig som eventuelt skal selges, dokumentasjon på 
eierforhold og eventuell gjeld tilknyttet eiendommen. Bank-
innskudd og annen formue må dokumenteres f.eks. ved kopi 
av kontoutskrift).

Felleskostnader:
Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår frem-
går av prislisten og inkl. bl.a.: Renovasjon, snøbrøyting og 
strøing, forretningsførerhonorar, revisjon, forsikring av 
bygninger, samt vedlikehold. Driftskostnader er budsjettert 
til ca kr 20,- pr kvm BRA pr mnd.

Omkostninger:
I tillegg til oppgitt kjøpesum betales følgende omkostninger:
Dokumentavgift med 2,5% av andel tomteverdi, tinglysings-
gebyr for skjøte inkl attest gebyr kr 525,- , tinglysingsgebyr 
pr pantedokument inkl attestgebyr kr 697,-.
Oppstartskapital til sameiet tilsvarende kr 5.000,- og som 
innbetales som et tillegg til de ordinære mnd felleskost-
nadene. Kostnader til takstmann ved behov for fastsettelse 
av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse 
belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomtens salgsverdi på 
tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomte-
verdien antatt å være kr 3.000,- pr kvm BRA for boligene.
Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumen-
tavgiften på tinglysingstidspunktet og endringer av omkost-
ningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.

Totale omkostninger er angitt i egen kolonne i prisliste.

Betalingsplan:
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadopp-
føringslova § 12 og 20 % dersom kjøper er å regne som 
profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet 
vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan 
disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper 
frem til garanti jf bustadoppføringslova § 47 er stilt, eller 
skjøtet er tinglyst, forutsatt at beløpet overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør til selger vil kun skje mot 
tinglyst skjøte eller garanti for tilsvarende beløp jf. bu-
stadoppføringslova § 47.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte 
boliger.
12.09.2019


