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Velkommen til Alvestigen 16
i Økolandsbyen i Hurdal

Solrik beliggenhet - enebolig – vedskjul med jordkjeller

Prisantydning: 4.150.000
Gnr.: 32 Bnr.: 267 i Hurdal
kommune

BRA: 107 P-ROM: 102
Antall soverom: 3
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Terrasse
Stue og kjøkken med utgang til sydvendt terrasse og hage.
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Stue
Stuen har lyse rene overflater fra gulv til tak.
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Peisovn med kleberstein gir god og varig varme
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Kjøkken

Kjøkken og stue i ett.

Kjøkkenet har godt med benkeflate og god plass.

Kjøkkeninnredning i heltre laminert furu. Benkeplatene er av
osmobehandlet laminert heltre eik.

Integrerte hvitevarer: kombiskap, oppvaskmaskin,
stekeovn/induksjonstopp.

Utgang til sydvendt terrasse gjør det lett å ta med maten ut
under åpen himmel.



www.Hurdalsmegleren.no

Bad
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Entré

Soverom 1
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Soverom 2

Soverom 3
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Oppholdsrom mellom soverommene
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Teknisk rom / Innebod

OM HURDAL

Se gjerne www.hurdalsmegleren.no for nærmere informasjon om noen av
fordelene ved å bo i Hurdal.

Se gjerne www.EcoVillage.no for mer informasjon om Økolandsbyen i
Hurdal.

Aktiviteter Badeplass
Det er mange badeplasser rundt Hurdalssjøen, herunder
langgrunne sandstrender med relativt store friområder. I tillegg
har du mange mindre vann spredd rundt lenger opp i høyden.
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Båtliv
Hurdalssjøen innbyr til båtliv. Hurdal Båt og Snekkerforening
driver småbåthavna ved Hurdalssjøen.

Dagligvare
I Hurdal finner du 3 daglivarebutikker, hvorav 2 i Hurdal i
sentrum (Coop Knai og Spar) samt Coop Rustad.

Dans
I Hurdal finner du seniordans på kultursenteret (i sentrum).
Silje Krey Nitter har danseundervisning for barn, unge og
voksne, samt pilates, zumba og aerobic på gamle
Kjerkekretsen skole (Fremtidssmia Økologiske Næringssenter).

Fiske
I Hurdal ligger forholdene til rette for fisking både sommer- og
vintertid i en rekke små og store vann.

Fotball
Fotballtrening i idrettshallen/stadion.

Friidrett
Friidrettstrening i idrettshallen/stadion.

Jakt
HJJF disponerer cirka 90.000 da jaktterregn.

Hopp
Hurdal har flere hoppbakker. Følg Rv180 (Vestsidevegen) 5,8
km (ca. 11 minutter) fra Hurdal Torg. Ta av til høyre inn på
Gjødingveien for å komme til Lundbybakken.

Kor/sang
I Hurdal finner du både skolekorps, Hurdalskoret, bygderevy,
senior dans osv. som gjerne imot flere medlemmer.

Naturopplevelser
Det at Hurdal tilbyr naturopplevelser er åpenbart for den som
nærmer seg Hurdal, uavhengig av om man kommer via
vestsidevegen (Rv120 fra Gardermoen) eller østsidevegen (fra
E6 ved krysset ved Nebbenes og Rv120 og Rv180) eller via
Lygnasæter og Skrukkelivegen (Rv4 og Rv180).

Ridning
Det er mange som har hest i Hurdal, og du finner Hurdal
hestesenter like ved Hurdal Verk Folkehøgskole.

Sandvolleyball
Du finner sandvolleballbane blant annet ved Meieriodden.
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Skiløyper
Det er et godt utbygd skiløypenett flere steder i Hurdal.
Du finner lysløype like ved hoppbakken/Lundbybakken.

Skisenter: Hurdal skisenter byr på akebakke, gratis
barneområde, familiebakke, 11 nedfarter, 3 heiser, egne
barnebakker og akebakke, barnemeny i Skistua, varme griller
dersom man tar med pølser selv mv. Se skihurdal.com
fornærmere informasjon.

I tillegg til de tradisjonelle verdenscuprennene på Rjukan i
mars 2017, ble det for første gang arrangert verdenscup i
telemark i Hurdal skisenter.

Skyting
I Hurdal finner du både miniatyrskytebane, rifleanlegg og
leirduebane.

Spark-VM i utfor
Det har blitt en tradisjon i Hurdal å arrangere Spark-VM Utfor.
En blanding av seriøs konkurranse og karneval gjør dette til en
folkefest som blir lagt merke til internasjonalt.

Sykkel
Syklister i veibanen er et vanlig syn langs Hurdalssjøen og
f.eks. over Minneåsen.

Stier i naturen innbyr også til offroadsykling.

Tennis
Foregår på Hurdal stadion.

Treningssenter
Hurdal Treningssenter tilbyr styrke- og kondisjonstrening.
Du finner senteret langs Vestsidevegen, et steinkast unna

Coop Knai. Senteret har variert utvalg av treningsapparater og
solsenger.

Turn
Foregår i idrettshallen/stadion

Barnehager/
skoler

Hurdal barne- og ungdomsskole ligger et steinkast unna
Hurdal Rådhus.

Hurdal har 3 barnehager: Læringsverkstedet i sentrum,
Hoppensprett ca 2 km nord for sentrum, Rustad på vestsiden
av Hurdalssjøen.
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Veslebrunen Steinerbarnehage ligger ca. 23. km fra
Økolandsbyen.

OM EIENDOMMEN

Finnannonse Du kan finne dette objektet på finn.no ved å skrive denne finn-
koden i søkefeltet: 103461931

Visning Visning som annonsert i Finnannonse, eller etter nærmere
avtale.

Annonserte visninger vil skiltes med ‘Visning’ av Advokat
Talsnes.

På visning vil du kunne slå opp i eventuelle fremlagte vedlegg
til prospekt.

Prospekt Oppdragsnummer: 201705. Kontakt megler per post eller e-
post for å bestille prospekt med vedlegg.

OBS: Prospekt er ikke komplett uten vedlegg til prospektene.
Vedlegg til prospektene ligger fremlagt på visning.

Fotograf: Morten Fidjeland

Prisantydning Kr 4.150.000

Omkostninger Dokumentavgift 2,5%: Kr 103.750
(forutsatt dokumentavgiftsgrunnlag = prisantydning)

Pantattest: Kr 172

Tinglysingsgebyr obligasjon: Kr 525

Tinglysingsgebyr skjøte: Kr 525

Totale omkostninger: Kr 104.972
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Total pris
(pris og
omkostn.)

Kr 4.254.972

Totalpris er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i gebyrer.

Faste løpende
kostnader

Fellesutgifter til beboerforeningen per måned: Kr 450,-. (pr.
01.01.2017). Beboerforeningen har ansvar for drift/vedlikehold
av interne veier/fellesområder/parkeringsplass mv.

Offentlige/kommunale avgifter/ev. eiend.skatt - iht.
takstrapporten:
Kr 4.488 i stipulerte kommunale avgifter.
Vann og avløp betales i forhold til forbruksmåler.

Kommunale avgifter og gebyrer fakturert fro 2017, iht.
opplysninger fra kommunen:
Feiing kr 564. Renovasjon kr 3.149. Fastbeløp 2017; vann kr
1.745, avløp kr 1.158, leie vannmåler kr 128,75.
Forbruksgebyr 2017; vann kr 26,25 pr. m3, avløp kr 37,50/m3.
Alle beløp inkluderer merverdiavgift.

Registrert forbruk 2016: 64 m3.

Betalte og skyldige beløp gjøres opp som direkte
mellomværende mellom gammel og ny eier. Skyldige gebyrer
er en heftelse på eiendommen som den nye eieren blir
ansvarlig for.
Restanser for kommunale avgifter er pr. 31.08.2017 kr 0,-.

Meglers kommentar: derfor må kjøper og selger notere status
på overtakelsesdatoen i overtakelsesprotokollen. Selger er
ansvarlig for betaling frem til overtakelsen. Hurdal kommune
vurderer innføring av eiendomsskatt.

Standard /
innhold

Nesten ny enebolig i 2 etasjer med god planløsning. Tilknyttet
vedskjul langs vegg mot nord. I tillegg en frittstående jordkjeller
med overliggende bod.

Inngangsparti: Ca. 3 kvm overbygget inngang med platting.

Gulv: Keramiske fliser, osmobehandlet heltre eik- og furugulv.
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Tak: Saltak og pulttak av trekonstruksjon som er meget godt
isolert med trefiberisolasjon.

Yttervegger: Vegger av trebindingsverk, isolert med antagelig
ca. 35 cm trefiber isolasjon.

Innervegger: Osmobehandlet slettpanel og keramiske fliser.

Vinduer: 3 lag isolerglass med persienner i det ytre lag av
isolerglasset i flere vinduer.

Pipe: Stålpipe.

Kjøkken: integrerte hvitevarer (stekeovn, induksjonstopp,
oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap). Godt med innredning.

Bad: Vegghengt klosett med skjult sisterne.

Teknisk rom/Vaskerom: Ca. 200 ltr. varmtvannsbereder, kran
og avløp for vaskemaskin.

Ventilasjon: Naturlig avtrekk med veggventiler i vegg og et
spesielt oppdriftsanlegg med mek.vifte som er ført over tak (iht.
takstrapport).

Terrasse utenfor stue/kjøkken: ca. 24 kvm terrasse av
malmfuru på sydsiden av huset.

Telefoni mv.: Fiberkabel inn til eget skap for tv og internett.

Parkering: Det er i utgangspunktet bilfritt tun annet enn ved
strengt nødvendig tilkjøring, som f.eks. ved flytting. Parkering
på felles parkeringsplass. Beboerforeningen jobber med å
organisere løsning for parkeringsplassen, da noen beboere
ønsker kun biloppstilling, noen ønsker carport, andre ønsker
lading av el-biler. Det er gitt midlertidig tillatelse til å parkere
utenfor egen bolig for de som har behov for lading av el-bilen
sin.

(Hentet fra vedlagte takstrapport. Se takstrapporten og vedlegg
til prospektet for mer/nærmere informasjon.)

Særskilte opplysninger: Eneboligen er nyoppført i 2015, og
garantien for utbyggers forpliktelse skal gjelde fra tidspunkt for
avtaleinngåelse og frem til 5 år etter overtagelse. Overtagelsen
skjedde 2015.
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Beskrivelse
av
eiendommen

Moderne bolig i barnevennlig område.

Enebolig bygget etter Aktivhus-konsept hvor det ifølge utbyggers
prospekt er fulgt en «helhetlig strategi hvor flere miljøtiltak
samvirker i å skape mest mulig miljøvennlige og bærekraftige
bygningsmessige løsninger. I Aktivhus benyttes pustende
konstruksjoner (diffusjonsåpne) i kombinasjon med
fuktregulerende materialer for å oppnå en riktig luftfuktighet i
innemiljøet».

Beliggende i idylliske Økolandsbyen i Hurdal, omtalt av
hurdølinger selv som «Østlandets perle», og det er lett å forstå
hvorfor når man kommer innover til Hurdal langs Hurdalssjøen,
eller står på et av utsiktspunktene oppe i åsene.

Som mange andre tilflyttere i Økolandsbyen har opplevd, er
Økolandsbyen et mer sosialt sted å være enn mange andre
plasser.

Likevel er det slik at du selv velger hvorvidt du fokuserer på deg
og ditt, eller ta del i en eller flere av de mange sosiale aktivitetene
eller samarbeidsgruppene. Man har blant annet opprettet
hagegruppe, sygruppe, trimgruppe, ølgruppe, biegruppe mv.

Alvestigen 16 ligger øverst i Økolandsbyen.

Andelslandbruk nede på Gjøding gård er under etablering, og
mange fra Økolandsbyen er allerede medlemmer.

Utbygger har planlagt å utbygge Hurdalsjøen Økologiske
Landsby videre, dvs. på nordsiden av den nåværende
landsbyen/byggetrinn 1.

Adkomst: Eiendommen ligger til privat felles gruset adkomstveg.

Areal/romfordeling 1. etasje – entré/trapperom, vaskerom,
bad/wc, stue/kjøkken:
Bruttoareal: 77 kvm
Bruksareal totalt: 61 kvm
Bruksareal primærrom: 56 kvm
Bruksareal sekundærrom: 5 kvm (er del av vaskerom).

Areal/romfordeling 2. etasje – Trapperom/stue, 3 soverom:
Bruttoareal: 56 kvm
Bruksareal totalt: 46 kvm
Bruksareal primærrom: 46 kvm
Bruksareal sekundærrom: 0 kvm.
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Areal vedskjul/bod:
Bruttoareal: 7 kvm
Bruksareal totalt: 6 kvm
Bruksareal Primær rom: 0 kvm
Bruksareal Sekundærrom: 6 kvm.

Areal jordkjeller:
Bruttoareal: 12 kvm
Bruksareal totalt: 7 kvm
Bruksareal Primær rom: 0 kvm
Bruksareal Sekundærrom: 7 kvm.

Areal bod over jordkjeller: ikke målt, da den var under oppføring
på tidspunktet for takstmannens befaring.

Boligtype: enebolig/fast eiendom

Byggemåte: Se takstrapporten for mer/nærmere informasjon.

Byggeår enebolig: 2015
Byggeår frittstående bod/jordkjeller: 2017

Elkraft: El-skap finner du i teknisk rom. Anlegget har skjulte
ledningsføringer og godt med punktfordeling samt noe fast
belysning. Tilknytning til el-solpanel på taket med egen måler for
kjøp og salg av el-overskuddsproduksjon.

Hjemmelshaver: Svenja Kämper og Harald Hope.

Løsøre: Intet løsøre medfølger boligen ved salget, men integrerte
hvitevarer medfølger (stekeovn, keramisk topp, oppvaskmaskin
og kjøleskap).

Oppvarming: Klebersteinsovn/vedfyring. Elektrisitet. Solenergi.
Utbygger har tilbudt (22.08.2017) å installere gulvvarme i entré
og baderom. Selger (dagens selger) har akseptert dette tibludet.

Tomteareal/grunnarealer: 326,5 kvm.

Eierforhold tomt: Eiet tomt.

Utstyr: Det er montert pulver brannslukningsapparat samt
røykvarsler i boligen.



www.Hurdalsmegleren.no

Offentlige
forhold

Se vedlegg til prospekt for nærmere informasjon.

Pengeheftelser: selgers pantedokument slettes ved oppgjøret.

Reguleringsplan: Eiendommen ligger i område regulert til
boligformål. Handicapparkeringsplass på fellesområde. Se
nærmere i reguleringsplanen (vedlegget til prospektet).

Midlertidig brukstillatelse iht. Bygningsopplysninger fra Hurdal
kommune.

Konsesjon: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Vei/vann/avløp: Tilkoblet kommunalt vannverk. Kommunalt avløp.
Privat adkomstveg til kommunal/fylkeskommunal vei. Det er
tvungen renovasjon i kommunen.

Om boligen/
økonomi

Dyr i grenda: Det er flere som har høns, hund eller katt i grenda.
Det går 4 alpakkaer og beiter på eget område. På gården
nedenfor grenda er det flere dyr.

Forsikring: IF forsikring. Forsikringssum kr 2.952.035. Årlig
premie kr 3.333. Avtalenummer: 1020117

Formuesverdi som primærbolig: Kr 585.960 pr. 31.12.2016
Formuesverdi som primærbolig utgjør 25% av
beregnet markedsverdi for boligen.
Formuesverdi som sekundærbolig utgjør 90% av
beregnet markedsverdi for boligen.

Energiattest: Gul C.

Selger har tegnet eierskifteforsikring.

Beboer-
foreningen

Alle som kjøper bolig i Økolandsbyen er forpliktet til å være
medlem av beboerforeningen.

Forpliktelsen innebar iht. utbyggers prospekt å være medlem av
«en beboerforening som vil være det formelle kontaktpunkt mot
hhv. grunneier og selger (dvs. utbygger) som utvikler
landsbykonseptet og de fysiske elementer, herunder infrastruktur,
bolighus, næringssenter m.m.
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Det vil være obligatorisk medlemskap for alle beboere nedfelt i
kjøpekontraktene».

Denne forpliktelsen overtas av kjøper/senere erververe av denne
og andre boliger i grenda.

Meglers kommentar/vurdering: De enkelte boliger/boligsameier er
imidlertid frittstående rettssubjekter, slik at beboerforeningen ikke
kan utøve noen rådighet over de enkelte eiendommer i
landsbyen. Ei heller kan beboerforeningen pådra beboerne
økonomiske forpliktelser utenom det som medfølger et
konservativt vedlikehold og skjøtsel av infrastruktur/fellesområder,
samt ev. påkostninger som er sedvanlige i den sammenheng.

Dette er motstykket til at/begrensningen som må følge av at
medlemskapet er obligatorisk.

Gjøding
gård/
utbygger

Gjøding gård var tidligere Hurdal Prestegård. Fortsatt eies den
hvite presteboligen av OVF (Opplysningsvesenets fond), men en
gruppe beboere i Økolandsbyen har organisert leie av boligen til
bruk som felleshus for alle i landsbyen. Det er frivillig å være
medlem. Månedlig pris per voksen i husstanden er per
03.06.2017 kr 200. Barn gratis.

Utbyggers målsetning er å skape et dynamisk og levende miljø
hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen.

Noen av beboerne har påbegynt prosessen med opprettelse og
igangsettelse av et andelslandbruk. Medlemskap i andelslandbruk
er frivillig og åpent for de som er utenbygds.

Salgsvilkår Dette prospektet med vedlegg er en del av avtalen mellom kjøper
og selger.

Boligen selges som den er / «as is» som de fleste andre boliger
på markedet.

Kjøper oppfordres til å besiktige eiendommen/boligen.

Det er ikke angrerett ved kjøp av bolig.
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Oppgjør Hele kjøpesum + omkostninger må innbetales meglers
klientkonto innen 5 dager før overtagelse. Dersom
kjøpesummen/betaling ikke skulle være synlig på meglers konto
før overtakelse, vil overtakelsen bli utsatt på kjøpers bekostning.

Overtagelse Skriv gjerne ønsket overtagelse i budskjemaet. Dersom en
konkret overtagelse er en forutsetning for budet, må dette skrives
under ‘forbehold’ i budskjemaet.

Overtakelse etter nærmere avtale.

Kjøper kan uansett kreve overtagelse senest ved tredje
månedsskifte etter at avtalen ble bindende (jf. avhl. § 2-3), under
forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

Tinglysing Dersom ikke annet avtales, sendes skjøte/ hjemmelsdokument til
tinglysing etter overtakelsen.

Lov om
tiltak mot
hvitvasking

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
(hvitvaskingsloven) krever at megler foretaket skal foreta
kundekontroll etter §§ 6 til 13 og løpende oppfølging etter § 14.

Dette innebærer at Hurdalsmegleren har krevd at oppdragsgiver
har identifisert seg ved oppstart av salgsoppdraget.

Videre må kjøper identifisere seg, både ved budgivning og ved
kontraktsmøte.

Meglerforetaket kan ikke gjennomføre oppgjøret dersom
kundekontroll ikke kan gjennomføres (jf. hvvl. § 10), og er fri for
ansvaret for de utgifter dette måtte påføre partene.

Meglerforetaket er ikke ansvarlig for de eventuelle utgifter dette
kan medføre.

Skatt/arv Særskilt for boligeiendom:
Gevinst ved realisasjon av boligeiendom er unntatt fra skatteplikt
når følgende betingelser er oppfylt (jf. sktl. § 9-3):
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1) Eieren har eid eiendommen i mer enn 1 år når realisasjonen
finner sted eller avtales.

Dersom huset er oppført av eieren, løper
ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var
oppført, og

2) eieren har brukt eiendommen som egen bolig i minst 1 av de
siste 2 årene før realisasjonen. Når arbeid eller helse eller
lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid
brukshindringen foreligger, regnes med som botid hvis eieren på
ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til
brukshindringen. Realiseres tidligere felles bolig etter separasjon/
skilsmisse, skal også den ektefellen som er flyttet ut av boligen,
godskrives den andre ektefellens botid. Tilsvarende gjelder etter
samlivsbrudd for tidligere samboere som har eller har hatt felles
barn.

Hurdalsmeglerens kommentar: Det vil si at både eiertid og botid
må være oppfylt. Eiertid løper fra overtakelsestidspunktet til
realisasjonstidspunktet (det tidspunkt som kommer først av
bindende avtale eller overtagelse). Botid løper fra innflyttingsdato
til det tidspunkt som kommer først av bindende avtale eller
utflyttingsdagen.

Mangels-
regler/
reklamasjon

Kjøper oppfordres til selv å besiktige eiendommen, gjerne
sammen med en sakkyndig, samt kontrollere reguleringen av
området, før et kjøp avgjøres.

Salgsoppgaven er godkjent av selgeren. Eiendommen selges
som besiktiget, jf. avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen
som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde
grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke
er gitt.

Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette
gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene
har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.

Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde
grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
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Finansiering Det er fritt meglervalg i Norge. Det vil si at banken din ikke kan
legge noen som helst føringer på ditt valg av megler. Banken må
altså gi deg like gode vilkår uavhengig av hvilken megler du
velger (se Finanstilsynets Rundskriv 7/2016 av 19.04.2016).

Vederlag Meglers vederlag er avtalt til Fast pris kr 45.000.

Megleren Oppdragstaker: Advokat Arne Talsnes/Hurdalsmegleren,
Vestsidevegen 71, 2090 Hurdal, org.nr. 999 329 837.
Postadresse: Postboks 33, 2091 Hurdal.

Advokat Talsnes har tidligere erfaring både som megler, medeier
i meglerforetak, fagansvarlig i eksternt meglerforetak og daglig
leder i meglerforetak.

Bud til Hurdalsmegleren:
post@hurdalsmegleren.no

Spørsmål til Hurdalsmegleren: post@hurdalsmegleren.no

Telefon til Hurdalsmegleren, Advokat Talsnes:
(+47) 47 88 99 74 - Hverdager mellom kl. 9 og 15.

Budregler Unnlatelse av å følge disse budreglene medfører at megler ikke
garanterer at budet kommer med i budrunden.

Det er kun budskjema fra Hurdalsmegleren som kan benyttes.

Hele budskjemaet må utfylles.

ID (for alle kjøpere) må medfølge det første budet. Eventuelt kan
mulige budgivere identifisere seg før budrunden, f.eks. på visning,
dersom megler har mulighet for å ta bilde/kopi av ID’en.

Det første budet må leveres fysisk på visning, eller innsendes
som vanlig post eller som innscannet vedlegg til e-post.
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Deretter kan bud nr. 2 osv. bli sendt med e-post eller sms, men
kun fra de e-postadresser og telefonnumre som står oppført i det
første budskjemaet.

Ønsker man å bruke andre e-postadresser og telefonnumre, må
det sendes inn nytt (ev. korrigert) budskjema.

Eventuelt kan mulige budgivere identifisere seg før budrunden,
f.eks. på visning.

Ved bruk av bud per e-post: post@hurdalsmegleren.no

Både bud, avslag og aksept må sendes skriftlig per
papir eller per sms eller e-post til
post@hurdalsmegleren.no. Megler formidler ikke bud,
avslag og aksept som ikke er sendt skriftlig.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er
bindende for budgiveren frem til budfristens utløp.

Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Man
må derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.

Husk å be megler om utfyllende informasjon:
salgsprospektet er bare en del av denne
informasjonen. Utfyllende informasjon kan fås pr. e-
post, evt. vil det ligge en perm fremme på visning.

Oppgi både navn på bank/annen långiver og navn på
kontaktperson.

Oppgi kontaktpersons direkte telefonnummer (og
eventuelt e-post).

Se boligen på visning - vit hva du byr på! Husk at kjøper har en
undersøkelsesplikt. Forhold du ville eller burde ha oppdaget på
visning kan ikke regnes som mangel.

Bud følges vanligvis først opp fra og med kl. 11.00 første virkedag
etter siste annonserte visning.

Budrunden starter kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Megler tar forbehold om å fortsette budrunden neste dag
dersom handel ikke er kommet i stand innen kl. 15.30 eller innen
budgivernes bankkontakt er mulig å få tak i pr. telefon.

Megler kan bestemme at akseptfristen må være en minimumstid
(slik at megler/selger/kjøpers långiver har tilstrekkelig tid til å
svare).
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Unnlatelse av å følge budreglene (se ovenfor/i prospektet/på
Hurdalsmegleren.no kan medføre at budet ikke blir med i
budrunden.

Budskjema Budskjema bakerst i dette prospekt kan brukes ved budgivning,
eller man kan bestille fra megler via e-post eller brev, eller laste
ned fra hurdalsmegleren.no.

Egne
notater:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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VERDI- OG LÅNETAKST

Matrikkel: Gnr 32: Bnr 267

Kommune: 0239 HURDAL KOMMUNE

Betegnelse: Boligeiendom

Adresse: Alvestigen 16, 2090 HURDAL

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 4 100 000
LÅNEVERDI:

KR. 3 600 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Enebolig: 107 m² 102 m²

Vedskjul/bod: 6 m² 0 m²

 M.fl.

Utskriftsdato: 03.07.2017   Oppdrag nr: 2017281

Dato befaring: 26.06.2017

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Bror Arne Jensen

Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK

Telefon: 63 95 20 06

Organisasjonsnr: 970219382

Sertifisert takstmann:

Bror Arne Jensen

Telefon: 90687166

E-post: brorarne@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en
Boligsalgsrapport med verditakst.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Verdi- og lånetakst er rekvirert i forbindelse med planer om selge eiendommen.

Det er i takstverdien foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde, eventuelle feil/mangler. Gjenstander og ting som skjulte
bygningsdeler ble ikke flyttet på ved befaring. Det kan derfor være gjemte skader som ikke er beskrevet i taksten.
Takstmannen forutsetter at bygningene er godkjent slik de fremsto på befaringsdagen.

Verdi- og lånetakst er avholdt etter beste skjønn og iht. gjeldende instruks og retningslinjer.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt i dokumentet.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 4 100 000

Anbefalt låneverdi Kr. 3 600 000

Markedsvurdering

Enebolig i "Økolandsbyen" i Hurdal. Eiendommen har gode lys og solforhold, samt delvis fin utsikt over naturskjønne
omgivelser.
Eiendomsmarkedet er for tiden litt tregt i dette området.
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Svenja Kämper og Harald Hope

Takstmann: Bror Arne Jensen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 26.06.2017.
 - Svenja Kämper,.  eiere som var tilstede og gav opplysninger.  Tlf. 46812059
 - Bror Arne Jensen.  Tlf. 63 95 20 06

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Boligeiendom

Beliggenhet: Eiendommen ligger forholdsvis høyt og fritt til i nord/østre del av et nyetablert boligfelt med en- og
flermannsboliger like nord for Hurdal kirke. Området har landlige omgivelser, og fra eiendommen er
delvis flott utsikt over vakre omgivelser.
Det er 10-20 min gangavstand til Hurdalsjøen med badestrand og båthavn. Gangavstand til lysløype
og større hoppbakke, samt ca 10 min med bil til alpinsenter. Området grenser i nord mot store
skogområder med fine muligheter for variert friluftsliv.
Til dagligvareforretning med post-i-butikk er det ca 3 km og ca 4 km til Hurdal sentrum med
kommunal adm., butikker m.m., samt barne- og ungdomsskole.  15-20 min. med bil til E-6 ved
Ormlia og ca 30 min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bebyggelsen: På eiendommen er oppført enebolig med tilknyttet vedskjul langs vegg mot nord.
I tillegg er frittstående jordkjeller med overliggende bod under oppføring.

Om tomten: Nær flattliggende relativt lita tomt som er opparbeidet med subbus og pukk på innkjøring,
gardsplass og gangstier. Ellers er plen, grønnsakshage og bed. Litt av tomta er ikke ferdig
opparbeidet.

Konsesjonsplikt: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig ved salg.

Regulering: Eiendommen ligger i område som er regulert til boligformål.

Adkomstvei:  Hovedveg til boligfeltet er asfaltert. Felles veger og felles parkeringsplasser av steinmasser med
subbus som topplag.

Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannanlegg.

Tilknytning avløp: Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0239 HURDAL Gnr: 32 Bnr: 267

Eiet/festet: Eiet

Areal: 326,5 m² Arealkilde: Eiendomsarealet er innhentet fra Se eiendom.

Hjemmelshaver: Svenja Kämper og Harald Hope

Adresse: Alvestigen 16, 2090 HURDAL

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Kvitt. off. avgifter Fremvist

Eier 26.06.2017

Statens Kartverk 03.07.2017 Innhentet opplysninger pr. tlf.

Andre forhold

Forsikring: Selskap: if... skadeforsikring.  Avtalenr: 1020117.  Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 2 233 400.   Årlig premie: Kr. 3 333.

Ligningsverdi: Kr. 585 960   År: 2016
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Bygninger på eiendommen

Enebolig

Bygningsdata

Byggeår: 2015  Kilde: Byggeår er opplyst av eier.

Anvendelse: Benyttes av eiere.
Dette bildet viser huset fra nord/øst med utvendig vedskjul og jordkjeller under
oppføring.

Kommentar

Standard: Vanlig god boligstandard.

Vedlikehold: Huset er nesten nytt og godt vedlikeholdt.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 77 61 56 5 S-rom er del av vaskerom/bod.

2. etasje 56 46 46

Sum bygning: 133 107 102 5

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje Entré/trapperom, bad/wc, stue/kjøkken Vaskerom/bod

2. etasje Trapperom/stue, 3 soverom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig

Bygning, generelt

Nesten ny enebolig, oppført i 2 etasjer over plate på mark. Ca 3 m2 overbygget inngang med platting i nord/øst og uisolert
vedskjul/bod bygget inntil nordvegg. Terrasse mot syd.

Grunn og fundamenter, generelt

Fundamentering er elementer av polystyrenisolasjon med utvendig sementbaserte plater, istøpt armert betong og støpt
betongplate på polystyrenisolasjon/komprimerte steinmasser. Det er lagt radonsperre i konstruksjonen. Konstruksjonen skal
være etter gjeldende byggtekniske krav.
Over betongplate er oppforet tregulv med isolasjon mellom tilfarere.

Frittbærende dekker

Trebjelkelag isolert med trefiberisolasjon og overliggende tregulv mot 2. etg.

Yttervegger

Vegger av tre-bindingsverk, isolert med ant. ca 35 cm trefiber isolasjon.
Utv. vindtetting, utlekting, stående spaltepanel og litt liggende panel av superwood som er jernvitrolbehandlet.

Takkonstruksjoner

Saltak og pulttak av trekonstruksjon som er meget godt isolert med trefiberisolasjon.

Taktekking og membraner

Taket har undertak med papp samt under- og overliggende bord av superwood.
Takrenner, beslag og snøfangere av lakkert metall.

Vinduer

Vinduer av malt trekonstruksjon med 3 lag isolerglass med persienner i det ytre lag av isolerglasset i flere vinduer.
Takvinduer i trapperom i 2. etg.
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Ytterdører og porter

Isolert inngangsdør av tre/plater med malte overflater. 2-fløyet terrassedør i tilsvarende utførelse som vinduer med
persienner.

Ikke-bærende vegger

Innvendige vegger av ant. isolert bindingsverk. Hvite slette innvendige dører, hvorav en med glassfelt.

Overflater på innvendige gulv

Keramiske fliser, osmobehandlet heltre eik- og furugulv.

Overflater på innvendige vegger

Osmobehandlet slettpanel og keramiske fliser.

Overflater på innvendig himling

Osmobehandlet slettpanel, skråhimling i del av 1. etg. og 2. etg.

Trapper og ramper

180 grader malt tretrapp med osmobehandlede eiketrinn.
Rekkverk med håndløper på en side.

Balkonger, terrasser ol.

Ca 24m2 terrasse av malmfuru med spaltegulv på grunn mot syd.
Ca 3m2 terrasseplatting av samme type på vestsiden av huset

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Stålpipe.

Fast inventar, generelt

I vindfang er garderobehylle og stang. I vaskerom/bod er montert noen hyller samt 1.85m benk med skuffer og et underskap.
I et soverom er 2,75m skyvedørsgarderobe med dører av aluminium, glass og speil i dører. I et soverom er 1,25m skap av
prefabrikkert type med hvite slette skyvedører + noen hyller.
Ca 80 cm servantskap i prefabrikkert utførelse av heltre osmobehandlet furu samt overskap med speildører i bad/wc.

Kjøkkeninnredning

Innredningen har prefabrikkerte skrog og slette dører/fronter av osmobehandlet heltre laminert furu. Benkeplater av
osmobehandlet heltre eik. Ventilator.
Integrerte hvitevarer er: Steikeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap.
Det er godt med innredning.

VVS-installasjoner, generelt

Bad/wc: Vegghengt klosett med skjult sisterne, termostatstyrt dusj bak svingbare dører av glass, servant og blandebatteri
over servantskap.
Vaskerom: Ca 200 ltr. varmtvannsbereder, kran og avløp for vaskemaskin. En utvendig slangekran.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Avløpsrør i grunnen av PVC plast. Innvendige avløpsrør med sluk av plast. Utvendig vannledning av plast. Innvendige
vannrør av plast, (rør i rør system).

Varme, generelt

I stue/kjøkken er klebersteinsovn med metall/glass i dør.
IR-panel i vindfang og bad/wc.

Luftbehandling, generelt

Ventilasjon er naturlig avtrekk med lydventiler i vegger og et spesielt oppdriftsanlegg med mek.vifte som er ført over tak.

Elkraft, generelt

400 volt el.anlegg med 4x32 amp. overspenningsvern. Anlegget er fordelt på 17 kurser, 16x15 og 1x25 amp.
Anlegget har skjulte ledningsføringer og godt med punktfordeling samt noe fast belysning.
Boligen har el-solpanel på taket med egen måler for kjøp og salg av el-overskuddsproduksjon.

Telefoni og personsøking, generelt

Fiberkabel inn til eget skap for tv. og internett, etc.

Alarm- og signalsystemer, generelt

Røykvarslere med trådløs forbindelse og pulver-brannslukkingsapparat i hver etg.

Annet

Sentralstøvsuger er montert.
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Vedskjul/bod

Bygningsdata

Byggeår: 2015  Kilde: Byggeår er opplyst av eier

Anvendelse: Benyttes av eiere.

Kommentar

Standard: Enkel standard.

Vedlikehold: Bygningen er nesten ny.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Bakkeplan 7 6 6

Sum bygning: 7 6 0 6

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Bakkeplan Et rom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Vedskjul/bod

Bygning, generelt

Bygningen har jordgulv. 2 vegger av 3" uisolert bindingsverk med utvendig liggende panel på steiner/grunn. Pulttak av
trekonstruksjon som er tekket med under- og overliggende bord av superwood .

Jordkjeller

Bygningsdata

Byggeår: 2017  Kilde: Bygningen er under oppføring.

Anvendelse: Til oppbevaring av grønnsaker etc. Det skal bygges bod over kjelleren.

Kommentar

Standard: Enkel og god standard med tanke på formålet.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 12 7 7 Innvendig areal er 7,5m2.

Sum bygning: 12 7 0 7

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller

Konstruksjoner og innvendige forhold - Jordkjeller

Bygning, generelt

Jordkjelleren føres opp av murt natursteinsmur, hovedsakelig under bakkenivå. Gulvet blir av stein med singel på topp, samt
at det er utgravd brønn for utpumping av vann.
Bjelkelag for overbygg er lagt.
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Beregninger

Årlige kostnader

Forsikring (pr. mnd. Kr. 278) Kr. 3 333

Kommunale avgifter. (Vann og avløp beregnes i forhold til måler). (pr. mnd. Kr. 374) Kr. 4 488

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 1 333) Kr. 16 000

Sum årlige kostnader Kr. 23 821

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 3 280 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 50 000

    Sum teknisk verdi – Enebolig Kr. 3 230 000

Vedskjul/bod

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 45 000

    Sum teknisk verdi – Vedskjul/bod Kr. 45 000

Jordkjeller

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 90 000

    Sum teknisk verdi – Jordkjeller Kr. 90 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 3 365 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Normal tomtekostnad: Kr. 780 000

Sum tomteverdi: Kr. 780 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 4 145 000

EIDSVOLL VERK, 03.07.2017

Bror Arne Jensen
Telefon: 63 95 20 06
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Budskjema
For eiendommen: Gnr. 32 , Bnr. 267, kommunenr. 0239, Kommune: Hurdal Adresse: Alvestigen 16, 2090 Hural

Sendes per e-post til: POST@Hurdalsmegleren.no eller

Sendes per post til: Hurdalsmegleren, c/o Advokat Talsnes, PB 33, 2091 Hurdal

MERK: Alle feltene må fylles ut!

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:

Kjøpesum kr: …………….................................... Skriver: Norske kroner …………………………………………………..
I tillegg kommer vanlige omkostninger som dokumentavgift, tinglysingsgebyr, og ev. andre omkostninger og gebyr.

Dette budet er bindende til: ……. / .…… - ..………. Kl.: ……….

Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ønsket overtagelsesdato: ……. / .…… - ..……….

Oppgjør som følger:

Ved kontraktunderskrift: Kr ...................................................

Innen overtagelse: Kr..............................................................
(Må være synlig på meglers klientkonto 2-3 virkedager før overtagelsesdatoen.)

Totalt: Kr ……………………………………………………………………..

Finansiering:

Salg av egen bolig i egenkapital: ............................................ Ev. annen egenkapital: …………………………………………..

Långivers (navn/bank/avdeling): …………………………………... Kr .………………………………………………………………..

Långivers kontaktperson: ……………………………………… Långivers telefon/e-post: …………………..……………………….

Total finansiering: Kr ……………………………………………………...

Underskrift – jeg er klar over:
Budskjema: Det første budet må leveres fysisk til megler eller som innscannet vedlegg til en epost til POST@hurdalsmegleren.no.
ID: Bud uten ID regnes ikke med i budrunden (bud nr. 2 etc. trenger ikke ID). Kopi av ID kan leveres megler på forhånd, f.eks. på
visning, eller etter forhåndsvarsel via www.DIGIPOST.NO til ‘Advokat Arne Talsnes’.
Budforhøyelser: Jeg er også kjent med at bud nr. 2 etc. kan gis per e-post fra nedennevnte e-postadresse(r) (og kun denne/disse),
eller fysisk, eller per sms fra nedennevnte telefonnumre.
Aksept: Jeg er kjent med budreglene, herunder de som finnes i prospektet (ev. se meglers hjemmeside).

Navn 1: ……………………………………………………………… (Ev.) Navn 2: …………………………………………………………….

Adresse: …………………………………………………………… Adresse: …………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………. Telefon: …………………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………….…. E-post: ………………………………………….………………………

Sted/dato: ……………………………………………………….... Sted/dato: ………………………………………………………………

Undertegnede godtar at alle bud og budforhøyelser må sendes per e-post, samt at all kommunikasjon fra megler skjer per e-post.

Undertegnede har sendt innscannet kopi av legitimasjon til megler (bilde tatt av og sendt med mobiltelefon er ikke ok).

……………………………..………………………………………. ……. …………………………………………………………………
Underskrift/Navn 1 Underskrift/Navn 2


