
ILSENG

Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng
Priser: Kr. 1 390 000,- + omk.
Boligtype: Selveierleiligheter
Bra: Ca 76 kvm 
Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt)
Byggeår: 2007-2008
Opp.ans.: Per Christian Holmlund

Tlf. 62 55 58 20

Lageråa Boligfelt, byggetrinn I



Prosjektet/generelt
Lageråa Boligfelt er et boligområde under utvikling på
Ilseng. Det er i utgangspunktet lagt opp til oppføring av
4 byggetrinn, med totalt 19 enheter. Gammel fabrikk er
tenkt revet og erstattes av boliger. Hvor langt tid det vil
gå før alle byggetrinn er realisert (his alle blir realisert),
avhenger naturlig nok av etterspørsel i markedet. 

Byggetrinn I består av totalt 8 selveierleiligheter fordelt
over 2 plan (hvorav 4 er under oppføring). Leilighetene
skal seksjoneres og organiseres som et sameie.  

OPPDRAGSANSVARLIG
Per Christian Holmlund
Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 62 55 58 20
Mob.: 95 91 68 93
Faks.: 62 55 58 02
E-post: pch@terraeiendom.no

NØKKELINFORMASJON
Eiendom
Gnr. 212, bnr. 27 i Stange kommune. Byggetrinn I vil
bli fradelt bnr. 27 og få eget bruksnummer. Fradeling
vil skje parallelt med salgs-/byggeprosessen.
Leilighetene vil så bli seksjonert. Seksjonsnummer
og adresser vil bli tildelt etter seksjonering. 

Selger/grunneier/prosjektering
Ilseng Eiendom AS (org.nr. 880 312 502).
Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret NOWA AS. 

Boligtype
Selveierleiligheter (totalt 8 i byggetrinnet).

Byggeår
2007-2008

Bra:
Ca 76 kvm

Oppdragsnr.: 
1607566-1607574



BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN
Adkomst
Se vedlagte kart i salgsoppgaven.

Beliggenhet
Leilighetene vil få solrik beliggenhet i et boligområde under
utvikling på Ilseng. Korte avstander til nærbutikk, skole og
barnehage. Det er ca 8 km til Hamar og ca 7 km til
kommune-senteret Stange. Friområder ned mot Svartelva/
Lageråa.  

Byggeår/overtakelse
Byggevirksomheten ble igangsatt høsten 2007, med de 4
første enhetene i byggetrinnet. Disse forventes
innflyttingsklare mot våren 2008. Det må påregnes
byggeaktivitet på tomten, da de 4 siste leilighetene i
byggetrinnet ikke vil bli ferdigstilt samtidig med de 4 første.
Se også punktet priser/prosedyre/regulering. 

Byggemåte
Bærende konstruksjoner hovedsaklig i tre og limtre. Øvrig
konstruksjon av isolert bindingsverk. Betongstein på tak.
For øvrig byggeteknisk beskrivelse, se vedlagte leveranse-
beskrivelse i salgsoppgaven.

Innhold
Leilighetene i byggetrinnet vil bli fordelt over 2 plan og få
identisk planløsning: 
- EntrŽé, bad/wc, bod, 2 soverom og stue med åpen  kjøkken-   
  løsning. 1. og 2. etasje vil få utgang til hhv. treplatting/  
  balkong (ca 8 kvm) i fra stue. Adkomst til leilighetene i 
  2. etasje via trapp. Plantegning er vedlagt i salgsoppgaven. 

Det vil medfølgecarport og bod (uisolert) i frittstående bygg.

Arealer/definisjoner
 Leilighetene vil få et BRA (bruksareal) på ca 76 kvm. I
tillegg kommer carport og bod i frittstående bygg med totalt
BTA (bruttoareal) på ca 19 kvm. 
Bruksareal – er det areal av bruksenheter og felles deler
(inkl. innvendig boder) som ligger innenfor omsluttende
vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m
(omsluttende vegger er yttervegger, eventuelle vegger mot
naboleilighet eller felles del).

Standard/utstyr
Eksempler på materialvalg og løsninger:
Gulv i entr, stue/kjøkken og soverom leveres med 14 mm
eikeparkett. Baderomsgulv har sveiset våtromsbelegg med
oppbrett på vegg. Sveiset belegg i innvendig bod. Alle
vegger (unntatt bad) leveres med malte trefiberplater med
panel profil. Vegger på bad leveres med våtromsplater. Alle
himlinger leveres med standard ferdigbehandlede
himlingsplater med falset kant. Dører, listverk og utforinger
leveres i ubehandlet furu. Kjøkken vil få innredning i lakkert
heltre furu, levert av Erik Hagen Snekkerverksted. Heltre
furu benkeplate med rett kant. Ventilator. Bad vil bli utstyrt
med innredning av typen 60 cm Foss (standard hvit og med
heldekkende porselensservant), dusjkabinett, klosett
(vegghengt, med innebygget sisterne), elektrisk avtrekks-
vifte og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder på
200 liter vil bli plassert i bod. Av øvrig utstyr som leveres
kan det nevnes bla.  sentralstøvsuger, ringeklokkeanlegg, 
1 stk. tv- og telefonkontakt m.m.
For øvrig beskrivelse om standard/leveranse, se vedlagte
leveransebeskrivelse. 

Oppvarming
Det vil bli tilgang til pipeløp (fyringselement leveres ikke).
Det vil bli installert luft/luft varmepumpe (innedel plasseres
på kjøkken). Det vil bli lagt varmekabler i baderomsgulv.
Det vil ellers bli montert termostatstyrte panelovner på
soverom.

Tilpasninger/tilvalg
Det vil ikke bli muligheter for tilpasninger/tilvalg underveis i
byggeprosessen. 

Tomten
Tomten som skal tilhøre byggetrinn I, vil bli fradelt
hovedbølet (bnr. 27) og vil få eget bruksnummer og adresse
(gatenavn). Tomtestørrelse vil først foreligge når fradeling
er gjennomført. Tomten vil bli opparbeidet med plen (pålagt
matjord og tilsådd, sommeren 2008). Adkomst og parkering
vil få gruset dekke. Tomtearealet blir å betrakte som
fellesareal. På nordspissen av tomten (merket som grønn
trekant i vedlagte reguleringsplan) vil det bli opparbeidet
lekeplass. Denne vil bli felles for leilighetene i byggetrinn I
samt for fremtidige boliger/leiligheter som måtte bli
realisert.  Lekeplassen vil bli planert, tilsådd og tilført 
huske/sandkasse. Det samme prinsippet vil gjelde for leke-
/friområde på den andre siden av hovedvegen.

Parkering
I carport eller på biloppstillingsplass.

SAMEIET/ØKONOMI/PRAKTISK
Sameie
Det vil bli opprettet et sameie når alle leilighetene er solgt.
Selger er ansvarlig for at seksjonering blir gjennomført. Det
vil i forbindelse med seksjoneringsprosessen bli utarbeidet
standard vedtekter for sameiet.

Hurordensregler/dyrehold
Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for
eiendommen/sameiet. 

Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i
seksjonssameiet, kan bruker av seksjonen holde dyr
dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til
ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.  

Felleskostnader/faste løpende kostnader
Felleskostander/sameietavgift vil bli fastsatt av styret for
sameiet og bør inkludere felles bygningsforsikring, evt.
strøm i fellesarealer, brøyting, avsetninger til vedlikehold,
evt. andre utgifter som hører naturlig inn under sameiets
felles interesser. Felleskostander antas å ville utgjøre ca kr.
300-500,- per måned for den enkelte sameier, men vil
avhenge av hvor mange kostnadsposter sameiet tar inn i
fellesskapet. Det må påregnes noe ekstra utgifter i
forbindelse med vedlikehold av hovedveg frem til en
eventuelle kommunal overtakelse. 

I tilegg til ovennevnte må kjøper påregne kostander ved
strøm, brensel og kommunale avgifter. 

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold
Kjøper vil kunne bli indirekte ansvarlig for tap i forhold til
øvrige sameieres mislighold av felleskostnader. Dog har de
andre sameierne panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følger av sameieforholdet. 



Offentlige-/kommunale avgifter
Eiendomsskatt, feier- og tilsynsavgift vil bli fastsatt for
eiendommen. Vann, kloakk og renovasjon faktureres etter
forbruk. 

Ligningsverdi
Ikke fastsatt da boligene ikke er ferdigstilt. Vil som
utgangspunkt utgjøre normalt ca 30% av kjøpesummen.

Forsikring
Eiendommen forsikres av selger frem til overtakelse.
Deretter vil bygningsmassen bli bygningsforsikret med
fellespolise gjennom sameiet. Hver enkelt sameier må selv
 skaffe innboforsikring. 

Utleie
Det er ikke kjent at det vil foreligge offentligrettslige regler
som er til hinder for at de enkelte seksjoner leies ut. Man
må som regel varsle styret i sameiet ved utleie, men styret
kan ikke nekte utleie med mindre det finnes en saklig grunn
for dette.

Konsesjon/odel
Erverv av eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Det hviler
ikke odel på eiendommen.

OFFENTLIGE FORHOLD
Vei / vann / avløp
Leilighetene vil bli tilknyttet offentlig vann- og kloakknett via
private stikkledninger sammen med naboeiendom i sør
(merket B5 i vedlagte situasjonsplan). Hovedvegen inn på
området er regulert som kommunal veg. Ansvaret for (deler
av) denne vil kunne tas over av stange kommune så snart
byggetrinn I er ferdigstilt (inkl. felles lekeplass) samt at
hovedvegen er asfaltert og gatelys montert. Inntil
kommunal overtakelse foreligger, driftes og vedlikeholdes
vegen av seksjoneierne i byggetrinn I og utbygger i
fellesskap.

Servitutter / rettigheter / forpliktelser
Sameiet har lovbestemt panterett tilsvarende folketrygdens
grunnbeløp (1G) og/eller tinglyst panterett. Panteretten
følger seksjonen og kan ikke slettes. 

Det er tinglyst erklæringer vedrørende bestemmelser om
vannledning og trafostasjon/-kiosk. Erklæringen er vedlagt i
salgsoppgaven.

Det vil bli tinglyst erklæring/bestemmelser vedrørende bruk
av felles lekeområde (nevnt under punktet tomten).  

Det er ellers ingen kjente heftelser, servitutter eller
rettigheter registrert på denne eiendommen. 

Reguleringsmessige forhold
Tomten/eiendommen ligger i område regulert til
boligformål.

PRISER/PROSEDYRER
Priser/prosedyre/regulering
Kr. 1 390 000,- +omkostninger (prisen er identisk for alle
leilighetene i byggetrinnet).

Leilighetene selges etter prisnippet førstemann til mølla.
Leilighetene selges til den pris som er fastsatt. De som
ønsker å kjøpe leilighet i dette byggetrinnet, fyller ut og
leverer vedlagte tegningsskjema til megler (sjekk med
megler for solgte enheter, før innlevering). Selger
forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte
leiligheter.

Det er en forutsetning for gjennomføringen av byggetrinnet
(byggestart for de 4 siste leilighetene) at minst 50% av de 4
første leilighetene er solgt. Dette kan medføre at leveranse
av carport og bod blir noe forsinket for de 4 første
leilighetene. 

Kontraktssummen indeksreguleres ved bruk av Statistisk
Sentralbyrås indeks for Enebolig i tre – Byggearbeider
unntatt stein, jord- og sementarbeid, i alt. Indeksregulering
skjer fra kontraktsdato og frem til den 15. i den måned det
er avtalt at første materialleveranse skal finne sted
(byggestart tømring). Dog er maksimal reguleringsperiode
3 måneder i fra kontraktsdato. NB! Reguleringen vil ikke
gjelde for de 4 første leilighetene.  

Omkostninger
Ved kjøp av fast eiendom betales følgende omkostninger, 
i tillegg til kjøpesummen:
- Dokumentavgift til Staten er på 2,5% og beregnes av andel 
   tomteverdi og tekniske anlegg per bolig, som i dette 
   tilfellet er kr. 100 000,-. Dette gir en dokumentavgift på 
   kr. 2 500,-.  
- Gebyr for tinglysing av skjøte - f.t. kr. 1.548,-.
- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i
   forbindelse med etablering av eventuelle lån – f.t. 
   kr. 2.107,- pr. obligasjon.
Totalkostnad omkostninger: Kr. 6 155,-.

Kjøpesum pluss omkostninger: Kr. 1 396 155,-. 

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet
ut fra en fast kjøpesum. Det tas forbehold om økning i
tinglysingsgebyrer.

Oppgjør
Ved kontraktens underskrift innbetales det kr. 25.000,-.
Resterende kjøpesum pluss omkostninger innbetales til
overtakelse. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for
forskuddsbeløpet. 

Avbestilling/gebyrer
Kjøper har rett til å avbestille ytelsen før overtagelsen etter
reglene i bufl. § 52. Ved en eventuell avbestilling må
kjøperen erstatte selgerens økonomiske tap som følge av
avbestillingen, minimum en sum pålydende det innbetalte
beløp på kr. 25.000,-. 

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Eierskifteforsikring
Det er ikke mulig å tegne eierskifteforsikring ved denne
type salg.

Lov om hvitvasking 
Eiendomsmegleren er fra 1.1.04 underlagt Lov om
hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har
plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige
transaksjoner. 



Finansiering
Totens Sparebank, som er representert ved våre kontorer,
kan til enhver tid tilby uforpliktende lånetilbud og
økonomisk rådgivning vedrørende boligkjøp. Kontakt
megler, som gir deg nærmere opplysninger.

Salgsbetingelser/diverse
Kjøpet følger Bustadoppføringslovas regler. Ved
kontraktens underskrift utsteder selger en garanti eller
tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse
av avtalen, jfr. bufl. § 12. Garantien skal gjelde i 2 år etter
overtakelsen og dekke en sum som svarer til 3% av
vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før
overtakelse, skal garantisummen være 2% av vederlaget.

Transport av kjøpsrettigheter aksepteres ikke av selger.
Eiendommen vil bli skjøtet over til den kjøper som den
etablerte kjøpekontrakt utpeker.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til
megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og
andre tilgjengelige kilder. Opplysninger om bygningers
arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra plantegninger.
Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Prospektets fasadetegninger er kun ment som en
illustrasjon. Avvik kan forekomme.

Da prosjektet fortsatt er inne i en tidlig fase, vil man måtte
tilpasse dette under utførsel, og selger forbeholder seg
retten til å ha fleksibilitet med hensyn på valgte løsninger
og materialbruk. Det tas forbehold om offentlig
godkjenninger, endelig arrondering av tomt og tildeling av
fellesområder.

Selger tar forbehold om mindre justeringer i forhold til
tegninger og plassering av VVS/sanitærutstyr og lignende
som er hensiktsmessig og nødvendig uten å forringe den
generelle standard.

Stiplede løsninger samt møbler, brun- og hvitevarer
medfølger ikke. Tegninger i prospektet er nedkopiert om
må derfor ikke benyttes som grunnlag for nøyaktige
målinger. Tegninger med riktig størrelse kan fås ved
henvendelse til megler.

Salgsoppgaven er ajour per 28/01-2008. 

Meglerfirma
Terra Eiendomsmegling Hamar 
v/Gjøvik og Toten Eiendom AS
Organisasjonsnr. 944 494 995 
Fagansvarlig: Per Chr. Holmlund
Besøksadresse: Vangsvegen 121, 2318 Hamar
Postadresse: Postboks 564, 2304 Hamar
Telefon: 62 55 58 20. Telefaks: 62 55 58 01
www.terraeiendom.no/hamar



Oversiktsliste boliger i Lagerå Boligfelt, byggetrinn I 
(Stigende nummerering i fra øst mot vest)  

   
Bolig nr.:   BRA:  Pris:  Status: 

 
Leilighet nr. 1 - 1. etg.  76 m²  Kr. 1.390.000,-  Ledig 

 
Leilighet nr. 2 - 2. etg.  76 m²  Kr. 1.390.000,-  Ledig 

 

Leilighet nr. 3  1. etg.  76 m²  Kr. 1.390.000,-  Ledig 

 

Leilighet nr. 4  2. etg.  76 m²  Kr. 1.390.000,-  Ledig 

  

Oversikt over boligenes plassering  

 

















ForbrukerinFormasjon

1. På forespørsel skal publikum få vite om det forelig-
ger bud på en eiendom. relevante forbehold skal samtidig 
oppgis. Det er kun skriftlige bud eller skriftlig bekreftede 
bud som betegnes som bud. endringer i skriftlig inngitt 
bud kan skje pr. telefon eller telefaks til oppdragsansvarlig. 
informasjon om bud som ikke er formidlet til selger på 
grunn av 24-timers budfrist i forbrukerforhold gis ikke 
ut på forespørsel. etter avsluttet salg kan budgiver kreve 
fremlagt budjournal over alle bud oppdragsansvarlig har 
mottatt.

2. bud inngis til oppdragsansvarlig som formidler disse 
videre til oppdragsgiver
Det høyeste bud skal alltid på forespørsel oppgis. bud-
givere skal under budrunden være konfidensielle overfor 
andre enn oppdragsgiver. 

3. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3, 3. ledd forbyr op-
pdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud 
til selger med kortere akseptfrist enn 24 timer regnet fra 
siste annonserte visning. Vi fraråder derfor å inngi slike 
bud da de ikke vil bli formidlet til selger under budgivning. 
utenfor forbrukerforhold anbefaler vi at budgiver setter en 
budfrist på minimum 24 timer.

4. budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at 
oppdragsansvarlig har mulighet til å informere samtlige 
interessenter til eiendommen. Det skal ikke gis bud som 
diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for eksem-
pel ”ingen andre budgivere skal vite om budet ”. o.l. 

5. budgivers første bud skal være skriftlig. senere en-
dringer i budet kan gis muntlig.. slike endringer bør ikke 
gis pr e-post, sms meldinger eller til telefonsvarer, da risi-
koen for at de ikke kommer frem i tide er større enn ellers.

6. budets innhold:
Vær nøyaktig ved utfylling av bud. budene bør minimum in-
neholde i tillegg til eiendommens adresse, budgivers navn, 
adresse, e-mail, tlf.nr etc, finansieringsplan, akseptfrist, 
overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Dersom visse 
forhold må oppfylles før bindende avtale inngås - må dette 
oppføres som forbehold. Dette kan gjelde spesielle forbe-
hold ved eiendommen, usikkerhet vedrørende finansiering, 
eller ved salg av nåværende bolig. Vær oppmerksom på 
at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold. 
normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før 
forbeholdet er avklart.

7. oppdragsansvarlig vil uoppfordret gi sin vurdering av 
det enkelte bud overfor oppdragsgiveren.

8. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende 
for budgiver frem til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv 
om høyere bud kommer inn. man må derfor ikke by på flere 
eiendommer samtidig.

9. oppdragsansvarlig skal så langt som mulig holde bud-
giver orientert om nye og høyere bud.  selgeren står fritt 
til å akseptere, eventuelt forkaste ethvert bud. Det gjøres 

spesielt oppmerksom på at bud som er iht. 24-timers 
regelen kan aksepteres av selger før akseptfristen utløper. 
budgivere oppfordres også på egen hånd å ta initiativ til å 
holde seg orientert om budrunden, da det ikke er garanti 
for at oppdragsansvarlig til enhver tid klarer å få gitt infor-
masjonen videre.

10. når et bud er akseptert, er selger bundet, og øvrige 
budgivere skal varsles snarest. Varsel om at bud er aksep-
tert frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse 
ikke er utløpt. som kjøper vil du få forelagt budjournal når 
handel er kommet i stand. som budgiver har du rett til å få 
kopi av budjournalen i anonymisert form.  
Dersom det er viktig for en budgiver å bevare sin ano-
nymitet bør budet fremmes gjennom advokat som kan 
bekrefte at budet er reelt. i spesielle tilfeller kan oppdrag-
sansvarlig skriftlig invitere til lukket budrunde. nærmere 
opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom

2. når et bud er innsendt til oppdragsansvarlig og han har 
formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått 
kunnskap om budet), kan ikke budet kalles tilbake. budet 
er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, 
med mindre budet før denne tid avslås av selger eller bud-
giver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. 
man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig, 
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert 
bud, og er f eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende 
avtale. 

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til 
kjøper(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende 
tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av 
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.



TEGNINGSSKJEMA   

FOR EIENDOMMEN : 

   

Kjøpesum for leiligheten:  kr. . 

  

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK : 

kr   
kr 
kr  

Totalt kr  

 

EGENKAPITALEN BESTÅR AV :

 

ØNSKES UFORPLIKTENDE FINANSIERINGSTILBUD FRA TOTENS SPAREBANK

  

Undertegnede er inneforstått med at jeg med min signatur på dette tegningsskjemaet er bundet til denne 
handel.  

Undertegnede er kjent med at det ikke eksisterer angrefrist ved kjøp av fast eiendom.  

Det er ikke tatt noen forbehold fra undertegnede vedr. finansiering, salg av bolig etc.  

Bekreftet finansiering skal fremlegges for megler snarest og senest innen kontraktens underskrift.  

Kort tid etter at tegningsskjema er levert megler, vil undertegnede motta skriftlig bekreftelse på kjøpet 
med spesifisert tidspunkt for kontraktsmøte.       

 

 Terra Eiendomsmegling Hamar, Tlf: 62 55 58 20   Fax: 62 55 58 01 



www.terra.no


