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I Trysil har det alltid vært en rik tradisjon 
for samhandling, engasjement og lidenskap. 
Dette gjør at stemningen her er av en helt unik 
karakter. Trysil er i dag Norges største alpin-
anlegg og har blitt en yndet destinasjon for 
aktive mennesker fra hele Europa. 

Nå bygges et av landets mest ambisiøse 
prosjekter her. Trysil Alpine Lodge – et nytt 
leilighetskompleks med fjellets beste beligg- 
enhet og med ambisjoner i verdenseliten. 
Trysil Alpine Lodge skal oppleves som 
hyggelig, ukomplisert og komfortabelt 
– et perfekt sted for aktivitet og 
avslapning, med naturen 
rett utenfor stue-
vinduet.
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EN HELSTØPT,
NORSK LODGE

Trysil Alpine Lodge er noe helt nytt i den norske fjellheimen. 
I samarbeid med det anerkjente arkitektkontoret 359 Design 

i Denver, Colorado, har vi i TALAS Holding utformet det vi mener 
er Norges første helstøpte lodge-konsept, inspirert av de store 

skistedene i Aspen, Beaver Creek og Chamonix.

VISJONEN
Vår definisjon på en lodge er at den skal 
være et varmt, komfortabelt og sosialt 
sted å komme til. Den typiske amerikan-
ske lodgen er omfangsrik i sin fysiske 
størrelse og den er preget av et yrende 
liv, fristende spisesteder og varierte 
aktiviteter for hele familien. En ekte 
lodge skal ifølge vår arkitekt være the 
place to be – stedet du vil være.

På samme måte ønsker vi at Trysil Alpine 
Lodge skal fremstå som et ambisiøst 
leilighetshotell med majestetisk arkitek- 
tur og en varm og inkluderende atmosf- 
ære. Lodgens rikholdige mangfold 
av tilbud og leiligheter skal fylles med liv 
og stemning – å være her skal trekke 
de gode assosiasjonene til vår norske 
og iboende hyttetradisjon.

OM TRYSIL ALPINE LODGE
Trysil Alpine Lodge er særstilt med sin unike plassering i Trysilfjellet med umiddelbar 
tilgang til alpinanlegget, samtidig som lodgen ligger tett ved de fleste aktiviteter 
og servicetilbud i og rundt Trysil – året rundt. 

Innvendig vil grandiose vinduer fra gulv til tak slippe lyset og naturen inn. Effekten vil 
være gripende med dagslyset som flommer inn på høylys dag, og stemningen 
som mørket fører med seg.       

Leilighetene er noe større enn hva som er skandinavisk standard. De er arkitekt-
tegnet og det er lagt stort fokus på løsninger som gir funksjonell komfort og trivsel. 
Majoriteten av leilighetene får et komplett kjøkken og en stue med god plass til å ta 
imot gjester. I tillegg har et stort antall leiligheter et svært praktisk connection room 
hvor mange av disse har egen inngang. Praktisk om man deler oppholdet med en 
annen familie, et vennepar, eller om man har store barn som setter pris på en privat 
sone for litt egentid.    

I salgstrinn 1, hvor byggestart er planlagt høsten 2019, vil du blant annet finne betjent 
resepsjon, restaurant og bar, spa med tilhørende svømmebasseng, treningsrom, 
servicerom for preparering av ski, samt parkeringskjeller. Ca 150 leiligheter vil være 
fordelt på den 34 800 m2 store lodgen. 

Vi som står bak Trysil Alpine Lodge mener vi er godt på vei til å skape den komplette 
boopplevelsen i Trysilfjellet. Et trygt, komfortabelt og pulserende område som skal 
fylles med varierte aktiviteter og tjenester for både store og små. I tillegg skal vi tilby 
komfortable og tilpasningsdyktige løsninger som du kan skreddersy etter behov, 
og med det oppnå den perfekte rammen for ditt opphold i Trysil.
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VI BYGGER
TRYSIL ALPINE LODGE

Bak høystandard-prosjektet Trysil Alpine Lodge står familiene 
Sletten og Sørhuus – tryslinger som vet mye om lagånd og lang-

siktighet i Norges største skidestinasjon. 

Trysil, på tampen av 60-tallet: Primær-
næringen er på vei ned. Trysil kommune, 
hvor folk i generasjoner har levd av skog- 
bruk og gårdsdrift, begynner å slite.  
Maskiner erstatter menneskelig arbeids-
kraft. Den kapitalfattige kommunen tren-
ger å tenke nytt. Tryslingene diskuterer 
seg imellom. Kan de utnytte den flotte 
naturen rundt seg? Lage et nytt levebrød 
basert på hytter og turisme? De tror det. 
Konklusjonen ble at de tok mål av seg 
om å bli Norges største skidestinasjon. 

OPPSTARTEN
Eventyret begynner på nordsiden av 
Trysilfjellet, i Fageråsen, der familien 
Søgård starter utbygging av hytte-
område og skibakke i 1965. De lykkes 
godt, og i 1971 medvirker dette til at 
rundt 20 grunneiere (nå 26), både private 
og kommuneskogen i Trysil, går sammen 
om å bidra med store arealer i etabler- 
ingen av Trysilfjell Utmarkslag. På bordet 
stiller de store skogs- og fjellarealer til 
disposisjon. Alt areal kan ikke bygges 
ut, det må også tilrettelegges for fri-
områder. Omforent i samvirkeforetaket 
Trysilfjell Utmarkslag blir grunneierne 
av friområder kompensert for disse 
arealene. I 1975 starter de hytteutbygg- 
ingen opp mot Skihytta. Det første 
skitrekket er på sørsiden av Trysilfjellet, 
og etter åpningen og skisesongen 
`75/`76 begynner snøballen å rulle.
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BJARNE SLETTEN
Daglig leder i Trysilfjell Apartment Eiendom AS

2019 – MÅLET ER NÅDD 
Trysil er Norges største skidestinasjon, og har vært det i mange 
år. Bak driften av Trysilfjellet finner vi Skistar på 14. året, og som 
er arbeidsgiver for en betydelig andel tryslinger. Trysil er nå 
en helårsdestinasjon og er blant annet blitt store på sykkel-
turisme. I tillegg kommer aktiviteter som golf, elveaktiviteter, 
fiske og klatring. Tilbudene er mange. Restauranter og barer 
opplever myldrende liv, og kommunen, som har ca 6 600 
innbyggere, tar imot opptil 45 000 besøkende på enkeltdager 
i høysesongene. 

LOKALE KREFTER STÅR BAK TRYSIL ALPINE LODGE
Når eksklusive Trysil Alpine Lodge realiseres, på Trysils aller 
beste tomt, kan eiere og besøkende forvente alt av fasiliteter 
og tjenester innen nærmeste rekkevidde. Trysil Alpine Lodge 
skal representere komfort, og legge til rette for at oppholdet 
er behagelig.

«Vi ser at trenden er at mange vil ha større komfort når de 
er på ferie, de vil slippe å styre med for eksempel bygninger og 
utearealer. De vil heller ha mer tid til å gjøre det de faktisk har 
lyst til. Heller en tur i skiløypa enn en runde med snømåking,» 
sier Bjørn Sletten (71). Han er tidligere leder av Utmarkslaget, 
og han har i kompaniskap med tidligere Utmarklagskollega, 
Ola Gerhard Sørhuus (57), og Bjørns egne sønner, Bjarne (52), 
Øyvind (49), og Juul Petter (45), gått sammen om satsingen 
på Trysil Alpine Lodge. Sommeren 2016 kjøpte de fem mennene 
Trysilfjell Apartment Eiendom. 

Tidligere hadde Sletten investert og solgt eiendom på 
Jessheim, nå står hjembygda for tur. Både familiene Sørhuus 
og Sletten er født og oppvokst i Trysil, og alle er aktive på 
ski. Likhetene er flere, men de fem utfyller hverandre innen 
forskjellige fagfelt og samarbeider godt. De liker å gjøre ting 
skikkelig, og har liten sans for lettvinte løsninger.

«Når man kommer fra primærnæringen og er vant til å drive 
skogbruk, da tenker man i et 100-års perspektiv,» sier Ola 
Gerhard Sørhuus. Hans samarbeidspartner, Bjarne Sletten, 
påpeker at langsiktighet også gjelder innenfor videre vekst 
på turisme. «Fjellet og turismen har vært levebrødet vårt 
i mange generasjoner allerede, og det er gledelig å se at nær-
miljøet tilbyr mange og varierte arbeidsplasser, ikke 
bare innenfor det operative, men også innenfor hotell 
og reiseliv, og med administrative stillinger som krever høyere 
kvalifikasjoner.»

Selv har Bjarne jobbet utenbygds i 20 år, men takket være 
veksten i Trysil kunne han i 2006 komme tilbake. Nå håper han 
at de med dette prosjektet kan være med å skape den samme 
muligheten for flere. 

«Med satsingen på Trysil Alpine Lodge håper vi å skape 
spennende arbeidsplasser for mange kommende generasjoner 
i Trysil.” 
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WILL HENTSCHEL
359 Design  ·  Denver, Colorado 

FRA ASPEN 
TIL TRYSIL

Den amerikanske arkitekten Will Hentchel har tegnet 
lodger for store skidestinasjoner som Aspen, Beaver 

Creek og Chamonix. Nå står Trysil for tur.

«Jeg har vært mye 
i Trysil sammen med 

Sletten-familien og deres part-
nere,» sier arkitekten bak Trysil 

Alpine Lodge, Will Hentschel. Til 
daglig både bor og jobber han i Colorado, 
hvor han også er en ivrig skientusiast.

I 2016 ble han kontaktet av tryslingene 
Bjarne og Bjørn Sletten. Arkitektkonto-
ret 359 Design er internasjonalt aner-
kjent for sin kunnskap og erfaring om 
lodger på skidestinasjoner som Aspen, 
Beaver Creek, og Snowmass i Colorado. 
Parallelt med Trysil Alpine Lodge har 
de pågående prosjekter i Chamonix 
og Japan. 

ET NYTT NORSK BEGREP
Lodging er et forholdsvis nytt begrep 
i Norge, men i Aspen har ferievarianten 
lange tradisjoner. Særlig rundt høytider 
som jul og nyttår er de amerikanske ski-
stedene fullpakket av gjester, profilerte 
artister og kjendiser. Mange drar dit 
for å stå på ski, andre er der bare for 
underholdningen. Men dette er definitivt 
the place to be, ifølge Hentschel.

Når Trysil Alpine Lodge står ferdig, 
er det med ambisjon om å gjenskape noe 
av det amerikanske, men i en fornorsket 
drakt. Men hvordan fornorsker man 
egentlig den amerikanske lodgen?

Familiene Sletten og Sørhuus̀  ønske om 
å fremheve lokale tradisjoner, kombinert 

med Hentschels kjennskap til Trysil som 
destinasjon, ble førende for utformingen 
av prosjektet og etableringen av et nytt 
helstøpt, norsk logde-konsept. 

ET MØTESTED
«Trysil Alpine Lodge har umiddelbar 
tilgang til bakken. Med ski-in/ski-out, 
og inngangsdører vendt mot fjellet, vil 
baren og lobbyen fungere som et naturlig 
møtested for både beboere, besøkende 
og fastboende i Trysil. 

Store korridorer og gjennomgangs-
partier, tilpasset med mindre og intime 
sittegrupper, inviterer gjestene til 
å slå seg ned. Den store, flotte peisen vil 
oppleves som et stemningsfullt samlings-
punkt, og ”the Firewalk” utgjør selve 
hjertet i de sosiale arenaene, og hvor folk 
stopper opp for en prat.»

Interiørstilen i Trysil Alpine Lodge beskr- 
iver Hentschel som alpine moderne style. 
En stil som er koselig, komfortabel og 
i kontakt med naturen via store vinduer 
som omfavner dagslyset, og rammer 
inn utsikten. Vinduene er plassert etter 
solens bane vinterstid, og den sørger for 
deler av lodgens oppvarming.

«Fra du står opp om morgenen, til 
du legger deg om kvelden – Trysil Alpine 
Lodge er laget, både arkitektonisk 
og konseptuelt, for å gjøre oppholdet 
så enkelt og behagelig som mulig,» smiler 
arkitekten. 

ET STED Å TREKKE SEG TILBAKE TIL
Leilighetstypene er omtrent 10–15 % 
større enn hva som er tradisjonelt 
i Norge og Skandinavia. Dette for 
å kunne skape rom til både deg selv 
og til dine gjester. 

«Leilighetene skal være et godt sted 
å trekke seg tilbake til. Du har rom for 
å skape dine egne tradisjoner, som 
for eksempel middagsselskap med 
venner eller julefeiring med familien.» 

DET BESTE FRA TRYSIL OG ASPEN
Den amerikanske lodgen har utvilsomt 
satt sitt stilmessige og konseptuelle preg 
på Trysil Alpine Lodge, men utbyggerne 
har passet på å ivareta det lokale og det 
norske. Dette fremkommer tydelig i deres 
valg av materialer, interiør og løsninger.

«Materialene som benyttes vil gjenspeile 
Trysils skogsarv og historie. Treverk vil 
hentes fra både lokale skoger og aktører, 
og vil gå igjen både innendørs og uten-
dørs i Trysil Alpine Lodge. Med denne 
lodgen forener vi det beste fra Trysil 
og Aspen.» 
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”Med denne lodgen forener vi det beste fra Trysil og Aspen”.
Will Hentschel, arkitekt 359 Design
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kapasitet i de utleiepliktige ukene 
du som eier har valgt deg ut, kan du i god 
tid i forkant melde fra i bookingen ditt 
ønske om ekstra bruk av leiligheten.  

Bookingen administreres av Trysil Alpine 
Lodge, som jevnlig oppdaterer eier 
om antall ledige og bookede uker, samt 
om inntekter fra utleie.

Renhold og tilrettelegging av rommene 
skjer via bookingselskapet, da de hånd-
terer alt det praktiske i forbindelse med 
utleie. 

På sidene 113-114 finner du en oversikt 
over alle leilighetene i prosjektet hvor 
det medfølger utleieplikt. 

UTLEIE SIKRER 
LIV OG GODE TILBUD

Utleie gir økt turisme. Jevn turisme gir grunnlag for nærings-
virksomhet og flere arbeidsplasser – et levende Trysil med 

et rikt utvalg av tilbud – året rundt. 

UTLEIEPLIKT
Som eier av en leilighet i Trysil Alpine 
Lodge kan det være at du ikke får tilbrakt 
så mye tid der som du skulle ønske. Når 
enheten likevel står tom i perioder, vil det 
for mange være positivt å få noen inntek-
ter, og for 75 % av leilighetene medfører 
det også krav om utleie. De resterende 
25 % av leilighetene har utleiefritak, 
men kan leies ut etter eiers eget ønske. 

UTLEIE GIR ALLE STORE FORDELER  
Hensikten med utleie er å opprettholde 
liv og en god atmosfære i og rundt 
lodgen. Når du som gjest reiser på ferie 
til Trysil, er det gjerne med en forvent- 
ning om å komme til et levende miljø 
– med lys i vinduene og mennesker rundt 
deg. I Trysil Alpine Lodge ønsker vi at 
gjestene skal føle seg som en del av et 
fellesskap, og at leilighetene derfor skal 
være i jevnlig bruk, også utenom de 
typiske høysesongene. 

Utleie skaper aktivitet og gir et godt 
grunnlag for næringsvirksomhet 

og arbeidsplasser i Trysil. Ved å sikre 
arbeidsplasser basert på jevn turisme, 
vil butikker, restauranter og andre tjenes-
tetilbydere lettere ha et kundegrunnlag, 
og flere spennende aktører vil kunne 
etablere seg. Trysil sikrer dermed 
et godt, attraktivt og helhetlig tilbud 
for sine gjester.  

Det behøver ikke å være enten eller: 
Mange av leilighetene i Trysil Alpine 
Lodge inneholder et eget lock-off rom, 
som vi har valgt å kalle connection room. 
Connection room består av soverom/
oppholdsrom, bad og egen inngang. 
Løsningen gir deg frihet til å benytte 
hele leiligheten selv, eller for eksempel 
innlosjere gjester, de store barna, eller 
leie ut denne delen av leiligheten. 

UTLEIEPERIODEN
Perioden for utleie gjelder i vinter-
sesongen, fra 1. november til 1. mai. 
I denne perioden er 14 av ukene utleie-
pliktige, og du har 12 uker til rådighet for 
eget opphold. Viser det seg å være ledig 
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PLUG
AND PLAY

Komfort skal være enkelt. Tjenester og fasiliteter tilknyttet 
Trysil Alpine Lodge.

Vi vil at Trysil Alpine Lodge skal oppleves 
som hyggelig, ukomplisert og komfort- 
abelt. Gjestene skal slippe å forholde seg 
til mange praktiske gjøremål som ellers 
ville stjele mye tid. Her får du mer tid til 
å gjøre de tingene du egentlig har lyst til. 
Her er noen av tjenestene vi tilbyr for 
å hjelpe til med dette:

Ankommer du Trysil Alpine Lodge med 
bil, kan du parkere denne trygt og tørt
i lodgens parkeringskjeller. Trygt og tørt 
kan også skiene dine stå i et eget 
skiservicerom som har kort vei til resep- 
sjonen. Du kan også få skiene ferdig 
preppet til oppholdets første ski-økt. 

Heiskort kan bestilles før ankomst 
og hotellets bookingselskap vil sørge 
for at det ligger klart på rommet når du 
låser deg inn i leiligheten din. Booking- 
selskapet tar seg av alt som har 
å gjøre med oppholdet, som bestilling 
av ulike tjenester, vaktmestertjenester 
og renhold. Bookingselskapet håndterer 
også all utleie av leiligheter i Trysil Alpine 
Lodge. 

Både fellesarealene og leilighetene 
i Trysil Alpine Lodge er større enn gjenn- 
omsnittlig standard, og gir en følelse 
av armslag og komfort. Samtlige leilig-
heter har komplett kjøkken med hvite-
varer, med unntak av de ulike variantene 
av studioleiligheter som får tilpassede 
løsninger ut ifra sine respektive størr-
elser. De dagene du vil spise ”ute”, kan 
du gjøre dette i vår egen restaurant som 
går over to plan. Her vil du få servert 
lokal mat basert på ferske råvarer av 
god kvalitet. Du kan som beboer velge 
mellom frokost, halvpensjon, helpensjon, 
eller à la carte-retter.

Mye av dagen går ofte med til ski eller 
andre utendørsaktiviteter, og da kan det 
være deilig å komme tilbake og tøfle 
i morgenkåpe ned til hotellets svømme-
basseng med tilhørende spa. Her kan 
du ta noen runder i bassenget, eller sette 
deg i en lun badstue og kjenne hvordan 
skuldrene senker seg, og at varmen brer 
seg i en støl og mør kropp.
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OWNERS
LOUNGE

En lounge er et område med ekstra behagelige 
omgivelser – ment for å slappe av og nyte. Første- 
gangskjøperne i Trysil Alpine Lodge får 2 års basis 
medlemskap i kompleksets private lounge 
– det skulle bare mangle. 

Vår romslige og komfortable Owners Lounge vil være fullstendig 
dedikert til leilighetshotellets eiere og gjester. Her ønsker vi at 
du skal få slappe av og nyte roen og ha tilgang til flere ekstra 
komfortable tjenester. Loungen skal være allsidig med et utvalg 
av sosiale og private soner, møterom, soldekk, assortert server- 
ing, muligheter for bestillinger fra restauranten m.m. Loungen 
vil være tilknyttet et eget område hvor de aller minste kan leke 
og boltre seg. 

BASIS MEDLEMSKAP
I basismedlemsskapet inngår fri inngang og et privat garderobe- 
skap med tøfler. Kaffe og te er selvsagt også inkludert, det samme 
gjelder aviser i helgene. Med medlemskapet følger også fordel-
aktige priser i hele Trysil Alpine Lodge, samt at dine gjester også 
får adgang, men i et begrenset omfang. Medlemskortet 
du mottar vil fungere både som et adgangs- og betalingskort.
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Ved kjøp av leilighet i Trysil 
Alpine Lodge får du med 

fiberbredbånd og TV fra Telenor

Dette er noe av det du kan glede deg til: 
• 10 Mbps bredbånd og Alltid På Nett-garanti
•  TV-tjenesten T-We – alt av underholdning
•  Grunnpakke med 40 faste og 15 valgfrie kanaler
• Barneinnhold, sport, film og underholdning
•  Inkluderte strømmetjenester
•  Filmleie
•  Ukesarkiv
•  T-We App

Ønsker du mer hastighet eller flere kanaler kan dette 
bestilles på Mine Sider etter oppkobling eller ved å 
kontakte kundeservice på telefon 915 09000.

Nå får du vår nyeste dekoder 
T-We Boks II og WiFi Ruter

ESPERVIK D
ESIG

N

WiFi Ruter for uovertruffen 
trådløs dekning i leiligheten

T-We Boks II gir tilgang til 
alt av underholdning.

Helside Trysil jan 2019 Letter v2.indd   1 15.02.2019   11:38
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TRYSIL
– NORGES STØRSTE ALPINSENTER



ÅRET RUNDT
I TRYSIL

Trysil er en helårsdestinasjon og kan by på et mangfold av 
opplevelser for hele familien. Naturen domineres av slake, 

skogkledde åser, høye topper og smale elveleier. Med sine kalde 
vintre og varme somre, er Trysil et perfekt mål for sportslige 

aktiviteter, skogsturer og lek. 

NORGES STØRSTE SKIDESTINASJON
Trysil er Norges største skidestinasjon 
og har ”snøgaranti” store deler av 
vintersesongen. Trysilfjellet har 500 
snøkanoner til rådighet for å sikre hvite 
bakker fra slutten av oktober og frem til 
1. mai. Fjellet har 31 skiheiser, inkludert 6 
barneheiser, som frakter deg opp til din 
favorittbakke. I Trysilfjellet kan du boltre 
deg i hele 68 attraktive alpinbakker – alt 
etter alder, ferdighetsnivå og interesse.

For en erfaren alpinist må Høgegga, 
en sort løype på Europacup-nivå, være 
et ”must”. Tenk deg å ta heisen opp 
klokka 07 om morgenen, spenne på deg 
skiene, og – hvis det har snødd godt 
om natten – cruise ned i pudder, kanskje 
helt for deg selv. 

SKICROSS, SLALÅM 
OG SNØSCOOTER
Skistar fun slope er et eventyr-skiområde 
med inspirasjon hentet fra snowpark- 
og skicrossbane-miljøer. Lek deg på ski 
mellom broer, terrengveier, tunneler 
og andre morsomme elementer. 

Det finnes også spesielle arenaer 
for parallellslalåm, selftimer, speed-ski, 
og parker for alle nivåer. I Trysils terr- 
engpark er det dessuten ikke umulig 
at du kan treffe på flere av Norges beste 
snowboardere. 

De minste barna skal heller ikke behøve 
å kjede seg i Eventyr på Trysil Turist-
senter, som kanskje er et av Norges mest 
populære barneområder. Området 
er godt tilrettelagt med enkle tallerken-
heiser, rullebånd, selftimerbane, lette 
skibakker og en artig akebane. Her 
dukker også Valle ofte opp – en hyggelig 
og oppfinnsom aktivitetsmaskot. I Blå-
parken er det jevnlige arrangementer 
for de yngre, med for eksempel skatte-
jakt, show og snøscooterskyss. 
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LØYPENETT PÅ 500 KILOMETER
For milslukere og langrennsentusiaster 
har Trysilfjellet et løypenett som strekker 
seg over til sammen ca 500 preparerte 
kilometer, og det er opp til deg om ambi-
sjonen er en kort eller lang tur. Populære 
Skihytta og Fageråsen er flotte utgangs-
punkt for en vellykket skitur, men du har 
mange områder å velge i. 

Ønsker du deg en ekstra stemningsfull 
opplevelse, kan kanefart være tingen. 
Innpakket i en lun skinnfell, og til lyden 
av dombjeller og lyset av fakler, sanser 
du Trysils vakre vinternatur. Ønsker 
du mer fart, tilbyr Trysil også tur med 
hundeslede og tur med snøscooter 
gjennom uberørt fjellterreng. 

STISYKLING, RAFTING, KLATREPARK 
OG GOLF
Om sommeren er sykling blitt svært 
populært. Liker du stisykling, er stiene 
i Gullia eller Fjellrunden ideelle. Om 
du ønsker en større utfordring, kan 
du ta heisen opp, og suse downhill 

i Magic Moose. Stien er 7.5 kilometer 
lang, består av doserte svinger og kuler 
og er en av Europas lengste i sitt slag.

Den 10 kilometer lange, og Skandinavias 
lengste vassdrag, Trysilelva, benyttes til 
både rafting og surfing med elvebrett, 
med sesong fra mai til oktober. I litt stille-
re vann kan du også leie kano. For øvrig 
har storområdet Trysil gode fiskemulig-
heter i Trysilelva, Ljøra, samt i småelver, 
sjøer og i en rekke andre fiskevann.

Canyoning (juving) er en spennende tur 
hvor du blir guidet gjennom juvet 
i Røafallene, turen regnes som en fant-
astisk naturopplevelse. Det finnes også 
en rekke toppturer i området, og dette 
kan gjøres både til fots eller på ski, som-
mer som vinter. Trysil har 10 flotte topper 
å velge mellom, og mange gjør det til 
en tradisjon å gå en ny topp hver gang 
de besøker Trysilfjellet.

I Trysil finner du også en egen klatrepark 
hvor du får utfordret deg selv og din 

smidighet i forskjellige høyder. Høyt 
og lavt er en komplett klatrepark for 
familier med barn som er store nok, 
og både barn, ungdom og voksne får 
brynt seg på varierte vanskelighets-
grader. Den ”obligatoriske” zip-lineren 
er svært populær, og fra parken kan man 
høre lyden av frydefulle hvin i det 
en klatrer suser gjennom luften. 

Trysil Alpine Lodge har rusleavstand til 
Trysilfjellet Golfbane, et utmerket anlegg 
med 18 hull, treningsfasiliteter med eget 
innspills- og chiphull, puttinggreen, 
øvingsbunker, drivingrange, samt 
en minigolfbane. Og om litt åpner et nytt 
klubbhus med kafé/restaurant, proshop 
m.m.
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Jakt har lange tradisjoner i Trysil

I Trysil er naturopplevelsene eventyrlige – året rundt
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TETT PÅ ALT
Transport til og fra Trysil Alpine Lodge, samt avstand til fasiliteter.

FLY
Den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountain Airport åpner vinteren 
2019/2020. Med korresponderende buss er Trysil Alpine Lodge est. 40 minutter 
unna. Det blir også muligheter for leie av bil. 

BUSS
Trysilekspressen går mellom Trysil – Elverum – Oslo lufthavn – Oslo bussterminal 
og har jevnlige avganger hver dag hele året. Fra Oslo bussterminal til Radisson Blu 
Resort Trysil tar bussturen normalt 3 timer og 15 minutter. 

BIL 
En vanlig biltur mellom Oslo og Trysil tar ca 2 timer og 30 minutter.

På beina fra Trysil Alpine Lodge til:

Laaven............................................... 0.5 min Barnepass.......................................................... 2 min

Knetta Skiheis............................... 2 min Skiskole og booking.............................. 2 min

Skipass.............................................. 2 min Juls Sportshop......................................... 3 min

Happy Faces Food & Bar.......... 3 min Skibistrò n.................................................. 3 min

Kringla Bakeri................................ 3 min Skiverksted................................................ 3 min

SkiStarshop..................................... 3 min Skiutleie...................................................... 3.5 min

Skibuss.............................................. 4 min Velkomstsenteret................................... 4 min

Peppe s̀ Pizza................................ 4 min Supermarked............................................ 4.5 min

Pant & resirkulering................... 5 min Radisson Blu............................................. 5 min

Sykkelutleie.................................... 5 min Sportslodgé n.......................................... 5 min
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LEILIGHETENE



TRADISJON

Illustrasjon – det tas forbehold om feil



TRADISJON
– VÅR STANDARD

Illustrasjon – det tas  forbehold om feil

Tradisjon forbinder vi ofte med noe som er varmt, ekte, naturlig 
og ikke minst varig. Disse fire ordene ble derfor utgangspunktet 

da vi satte standarden for leilighetene i Trysil Alpine Lodge. Ikke 
helt “typisk standard”, men vi ønsker at leilighetene våre skal tåle 
skiftende interiørtrender. Varighet, altså. Velkommen skal du være. 

TRADISJON – STANDARD LEVERANSE  
· Innslag av liggende panelert vegg – sprekkpanel beiset i fargen Beitogrå
· Malte vegger i fargen elegant, Jotun Lady Pure Color eller tilsvarende
·  1-stavs eikeparkett mattoljet lys/grå
· Hvit profilert kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør. Integrerte hvitevarer
· Flislagte bad, mosaikkfliser i dusjsone
· Glatte innvendige dører i mørkere grå utførelse
· Downlights i gang/entré og bad/WC
· Det vil bli definert en møbelpakke tilpasset stilretningen tradisjon. Det pliktes kjøp 
 av møbel- og inventarpakke for leiligheter berørt av utleieplikt. Det henvises til lever-

ansebeskrivelse, oversikt over leiligheter med utleieplikt, samt prisliste
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



AMBISJON

Illustrasjon – det tas forbehold om feil



ET AMBISIØST
VALG

Det tradisjonelle uttrykket er ikke for alle og dessuten setter 
vi ofte stor pris på valgmuligheter. Derfor har vi skapt stilretningen 
ambisjon, et alternativ for de som ønsker et mer moderne uttrykk 

i sin leilighet. Og hva kan man si om kontrasten mellom det naturlige 
og det moderne – tøft.

AMBISJON – TILVALG STILRETNING  
· Innslag av liggende panelert vegg – sprekkpanel beiset i fargen Beitogrå
· Malte vegger i fargen grå skifer, Jotun Lady Pure Color eller tilsvarende
·  1-stavs eikeparkett mattoljet lys/grå
· Grå grepsfri kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør. Integrerte hvitevarer
· Flislagte bad, mosaikkfliser i dusjsone
· Glatte innvendige dører i mørkere grå utførelse
· Downlights i gang/entré og bad/WC
· Det vil bli definert en møbelpakke tilpasset stilretningen ambisjon. Det pliktes kjøp 
 av møbel- og inventarpakke for leiligheter berørt av utleieplikt. Det henvises til lever-

ansebeskrivelse, oversikt over leiligheter med utleieplikt, samt prisliste 

Illustrasjon – det tas forbehold om feil
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Illustrasjon – det tas forbehold om feil



TOPPLEILIGHETENE

Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer



TOPPEN
AV FRIHET

Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer

For noen er stort for lite. Og hytte uten peis er helt uaktuelt. Har 
du egne ambisjoner vil vi gjerne høre om de. Vi kan ikke love at vi 

kan innfri dem alle, men vi ønsker å strekke oss langt. 

Toppleilighetene leveres i stilretningen ambisjon. For disse 
leilighetene er gasspeis mulig som tilvalg. 



Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer



Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer



Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer



Illustrasjon  fra leilighet 903 – avvik fra standard leveranse forekommer



Illustrasjon  – avviker fra standard leveranse

SLIK DU
VIL HA DET

Informasjon om tilvalg – personlige tilpasninger.

Vi håper at vårt valg av standarden 
tradisjon, og tilvalgsretningen ambisjon, 
dekker de aller fleste ønsker og behov. 
Skulle du likevel ha ønsker om endringer 
vil det være mulig gjennom det vi kaller 
tilvalg. 

Tilvalg vil være mulig i en begrenset 
tidsperiode. Begrensningen settes 
av hensyn til prosjektets fremdrift slik 
at forsinkelser unngås, som for eksempel 
overtakelse.  

I god tid før tilvalgsprosessen starter vil 
du bli gitt all nødvendig informasjon om 
selve prosessen og de muligheter som 
finnes. Det er viktig for oss at du er godt 
informert dersom du ønsker å utføre 
endringer. Kunnskap og trygghet gjør 
det enklere for deg å ta valg og få satt 
ditt personlige preg på din leilighet. 
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LEILIGHETSTYPER – TEGNINGER

LEILIGHETSGUIDE
Første salgstrinn består av 144 leiligheter fordelt over to bygg. For at du enkelt skal orientere deg om hvor de enkelte leilighetene 
befinner seg, har vi illustrert alle etasjene med leilighetsnummer. Du finner illustrasjonen på side 114. Illustrasjonen gir deg også en 

god oversikt over de øvrige arealene i lodgen, f.eks. spa-området, restaurant, resepsjon osv. Til venstre for denne illustrasjonen 
finner du en oversikt over alle leilighetstypene og hvilke som har utleieplikt.

Leilighetsnummer som ender med en s betyr at enheten er speilvendt, t betyr toppleilighet.     
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A-105
PRESTIGE END LEFT

8 stk Leilighetsnr. 206, 306, 406, 506t, 619, 706, 805, 903t

A-106
PRESTIGE CORNER

Leilighetsnr. 214 , 317, 421, 528 4 stk 

Plan 2–9

BRA/P-rom 131/130 m2 Antall sengeplasser 6–8

Uteplass 10.6 m2 Connection room Ja

Plan 2–5

Antall sengeplasser 6–8 BRA/P-rom 136/135 m2

Connection room Ja Uteplass 22.9 + 10 m2
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A-107
PRESTIGE CORNER END

1 stk Leilighetsnr. 610t

A-108
JUNIOR

Leilighetsnr. 202s, 208, 209s, 302s, 308, 309s, 402s, 408, 409s, 414 , 502s,
508, 509s, 514 , 522s, 602st, 605t, 606st, 622s, 709s 

20 stk 

Plan 6

BRA/P-rom 142/135 m2 Antall sengeplasser 6–8

Uteplass 23 + 10 m2 Connection room Ja

Plan 2–7

Antall sengeplasser 4–6 BRA/P-rom 88/86 m2

Connection room Ja Uteplass 7.5 m2
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A-109
JUNIOR B

8 stk Leilighetsnr. 415s, 418s, 515s, 525s, 625s, 627s, 712st, 714st

A-110
JUNIOR +

Leilighetsnr. 419, 526, 801st, 802st, 803s 5 stk 

Plan 4–7

BRA/P-rom 88/86 m2 Antall sengeplasser 4-6

Uteplass 7.5 m2 Connection room Ja

Plan 3–5, 8

Antall sengeplasser 5–8 BRA/P-rom 88/86 m2

Connection room Ja Uteplass 8.1 m2
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Plan 4–7

BRA/P-rom 117/116 m2 Antall sengeplasser 6–8

Uteplass 7.7 + 7.5 m2 Connection room Ja

Plan 4–7

Antall sengeplasser 5–8 BRA/P-rom 103/101 m2

Connection room Ja Uteplass 10.8 m2
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A-111
JUNIOR CORNER

4 stk Leilighetsnr. 416, 523 , 623 , 710t

A-112
SENIOR

Leilighetsnr. 413 , 417s, 420, 513 , 524s, 527, 603st, 624s, 711st 9 stk 
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A-113
SENIOR CORNER

2 stk Leilighetsnr. 808, 906t

A-114
DOUBLE STANDARD

Leilighetsnr. 201s, 203s, 204, 210s, 211 , 301s, 303s, 304, 310s, 401s, 403s, 
404, 410s, 501s, 503s, 504, 510s, 516s, 517, 518s, 531s, 601st, 607st, 613st, 614s, 

615 , 616s, 617, 701s, 702, 703s, 704, 901t
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Plan 8–9

BRA/P-rom 107/102 m2 Antall sengeplasser 5–8

Uteplass 10.8 m2 Connection room Ja

Plan 2–7, 9

Antall sengeplasser 3–4 BRA/P-rom 66/64 m2

Connection room – Uteplass 7.8 m2
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A-115
STUDIO

11 stk Leilighetsnr. 216s, 217, 218s, 319s, 320, 321s, 423s, 424, 425s, 530s, 612st

A-116
STUDIO CORNER

Leilighetsnr. 215 , 318, 422, 529, 611t 5 stk 

Plan 2–6

BRA/P-rom 37/36 m2 Antall sengeplasser 2

Uteplass 3.7 m2 Connection room –

Plan 2–6

Antall sengeplasser 2 BRA/P-rom 40/39 m2

Connection room – Uteplass 3.6 m2
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A-117
STUDIO SHORT

10 stk Leilighetsnr. 207, 307, 407, 507, 519s, 520, 620, 707, 806, 904t

A-118
INNER CORNER

Leilighetsnr. 312, 412, 512, 609t 4 stk 

Plan 2–9

BRA/P-rom 32/31 m2 Antall sengeplasser 2

Uteplass 3.4 m2 Connection room –

Plan 3–6

Antall sengeplasser 4–6 BRA/P-rom 81/80 m2

Connection room Ja Uteplass 13 m2
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A-119
JUNIOR ONE

3 stk Leilighetsnr. 411 , 511 , 608t

A-120
JUNIOR TWO

Leilighetsnr. 311 1 stk 

Plan 4–6

BRA/P-rom 48/47 m2 Antall sengeplasser 2

Uteplass 10.2m2 Connection room –

Plan 3

Antall sengeplasser 4–6 BRA/P-rom 78/77 m2

Connection room Ja Uteplass 10.2 m2
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LEILIGHETSOVERSIKT
Leilighetsnummer i rødt har ikke utleieplikt      CR = connection room      s=speilvendt variant av leiligheten      t=toppleilighet

TYPE

PRESTIGE A-101

PRESTIGE END A-102 

PRESTIGE END RIGHT A-103 

PRESTIGE END MIDDLE A-104

PRESTIGE CORNER A-106

PRESTIGE CORNER END A-107

JUNIOR B A-109

JUNIOR + A-110

SENIOR A-112

SENIOR CORNER A-113

DOUBLE STANDARD A-114

STUDIO A-115

STUDIO CORNER A-116

STUDIO SHORT A-117

INNER CORNER A-118

JUNIOR ONE A-119

JUNIOR TWO A-120

JUNIOR CORNER A-111

PRESTIGE END LEFT A-105

JUNIOR A-108

BRA/P-ROM

119/117 m2

130/128 m2

131/130 m2

131/130 m2

136/135 m2

142/135 m2

88/86 m2

88/86 m2

103/101 m2

107/102 m2

66/64 m2

37/36 m2

40/39 m2

32/31 m2

81/80 m2

48/47 m2

78/77 m2

117/116 m2

131/130 m2

88/86 m2

LEILIGHETSNUMMER

521, 621, 708, 807, 905t

604t

205, 305, 405, 505t, 618, 705, 804, 902t

626, 713t

214, 317, 421, 528

610t

415s, 418s, 515s, 525s, 625s, 627s, 712st, 
714st

419, 526, 801st, 802st, 803s

413, 417s, 420, 513, 524s, 527, 603st, 
624s, 711st

808, 906t

201s, 203s, 204, 210s, 211, 301s, 303s, 
304, 310s, 401s, 403s, 404, 410s, 501s, 
503s, 504, 510s, 516s, 517, 518s, 531s, 
601st, 607st, 613st, 614s, 615, 616s, 617, 
701s, 702, 703s, 704, 901t

216s, 217, 218s, 319s, 320, 321s, 423s, 
424, 425s, 530s, 612st

215, 318, 422, 529, 611t

207, 307, 407, 507, 519s, 520, 620, 707, 
806, 904t

312, 412, 512, 609t

411, 511, 608t

311

416, 523, 623, 710t

206, 306, 406, 506t, 619, 706, 805, 903t

202s, 208, 209s, 302s, 308, 309s, 402s, 
408, 409s, 414, 502s, 508, 509s, 514, 
522s, 602st, 605t, 606st, 622s, 709s
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INFORMASJON FRA MEGLER

OPPDRAGSTAKER
EiendomsMegler 1  Hedmark Eiendom AS
Avdeling Elverum
Storgata 26, 2408 Elverum
Org.nr.  NO 945 727 306
Tlf. 911 78 674
E-post trysil@em1.no

Ansvarlig meglere
Thomas Skogli Rusten
Eiendomsmegler MNEF

Mads Skinnarmo Forsth
Eiendomsmegler MNEF

Anne-Lise Johannson
Eiendomsmegler

EIERFORHOLD
Eier/utbygger
Trysilfjell Apartment Eiendom AS

EIENDOMSBETEGNELSE
Eiendommen og bygningene i byggetrinn 
1 (bygg 1 og 2), som i dag har adkomst via 
Velkomstvegen, vil senere få tildelt adres-
se fra Trysil kommune.

Eieform
Festet tomt. 

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 37 og bnr. 1417 m.fl i Trysil kommune. 

Eiendommen vil bli omorganisert da 
eiendommen er under fradeling fra flere 
eiendommer. 

GENERELL INFORMASJON
Trysil Alpine Lodge er et nytt og spenn-
ende lodge-prosjekt, utviklet av Trysil-
fjell Apartment Eiendom sammen med 
arkitektkontoret 359 Design i Denver, 
USA. Prosjektet skal bli Norges første 
helstøpte lodge-konsept, inspirert 
av de største skidestinasjonene i Aspen,
Beaver Creek og Chamonix. Med dette 
konseptet, og prosjektets attraktive 
beliggenhet, legges grunnlaget for 
en komplett boopplevelse i Trysilfjellet. 

Trysil er Norges største skidestinasjon 
og har vært det gjennom mange år. 
I tillegg har Trysil etablert seg som 
en sterk helårsdestinasjon gjennom å bli 
store på bl.a. sykkelturisme i sommer- 
og høstperioden. Her kan du benytte 
stolheisen for å komme deg til toppen 
for så å kjøre ned i et utvalg av grad-
erte og fartsfylte løyper, eller om du 
ønsker å benytte de mange oppmerkede 
sykkelstiene innover i fjellet. I tillegg har 
man aktviteter som golf, klatring, fiske 
og andre elveaktiviteter. Tilbudene er 
mange og man opplever nå et myldrende 
liv store deler av året – ikke bare 
i vintersesongen. Med et helårskonsept 
vil boopplevelsen være et viktig fokus- 
område. 

Trysil Alpine Lodge skal realiseres på 
Trysilfjellets beste tomt, og komfort står 
i høysetet. Nærhet til de fleste fasili- 
teter året igjennom, kombinert med den 
komplette boopplevelsen, er en god 
formel for trivsel og velvære.   

Trysil Alpine Lodge har svært god 
beliggenhet sammenlignet med øvrige 
prosjekter i området, spesielt mtp ski-in/
ski-out. Her er inngangsdøren vendt mot 

fjellet og du går nær sagt rett ut i ski- 
heisen fra lobbyen. Eiendommen ligger 
i et område hvor restauranter, skiheiser, 
butikker, skiskolen og øvrige service-
tilbud er lokalisert. Byggetrinn 1 vil bli 
oppført på tomteområdet rett nord for 
nåværende Trysilfjell Apartment Hotel.

Trysil Alpine Lodge vil bli organisert 
som eierseksjonssameie. Utbygger 
forbeholder seg retten til enten å velge 
en løsning med ett eller flere eiersek- 
sjonssameier. Se vedtekter for ytterligere 
informasjon. 

Prosjektet vil bli bygget iht TEK 17 med 
siste gjeldende revisjon. 

Lodge-konseptet
Lodging er et relativt nytt begrep 
i Norge, mens den er en mer vanlig 
uttrykksform i f.eks Aspen og andre 
populære skidestinasjoner i både USA 
og Europa. Ambisjonen til Trysil Alpine 
Lodge er å gjenskape en del av det 
amerikanske konseptet, men i en fornor-
sket drakt. Beliggenhet, tilgjengelighet, 
muligheter og atmosfæren som legges til 
grunn i dette prosjektet er betegnende 
for den gode lodge-følelsen. Lodgen 
vil utfolde seg med betjent resepsjon, 
restaurant og bar, firewalk, lekerom, 
spa med svømmebasseng og mye mer. 
Interiøret skal være varmt og komfort-
abelt, og store vinduer vil skape nærhet 
med omgivelsene. Leilighetene vil ha 
fokus på materialer som gjenspeiler 
Trysil sin historie med treverk og stein 
som hovedmaterialer. 
 
Salgstrinn 1 består av to bygg og inne-
holder ca 150 leiligheter. Byggene 
oppføres over hhv 6 og 9 plan. 

Selger forbeholder seg retten til å endre antall leiligheter og 
næringsdeler. 

Trysil Alpine Lodge byr på et mangfold av leiligheter fra effe-
ktive 1- og 2-roms, til store og luftige 4-roms toppleiligheter. 
Mange av leilighetene består i tillegg 
av et connection room, se avsnittet nedenfor. Majoriteten av 
leilighetene vil få romslige balkonger, og enkelte av leilighetene 
i de øverste planene kan få utsyn mot flere himmelretninger. 

Connection room
Ut over de tradisjonelle leilighetstypene har prosjektet 
et rikt utvalg av leiligheter med connection room (lock-off). 
Connection room  består i hovedsak av et separat soverom/
oppholdsrom og bad. Enkelte av disse har privat inngang. 
Ved inkludering av connection room til leilighetens hoveddel 
vil hoveddelens stue og kjøkken deles med connection room. 
Connection room har i tillegg en mindre stuedel inkludert 
i denne “1-roms tilleggdelen”. 

Generelt vil leilighetene få gode planløsninger både i form 
av areal/utnyttelse, samt høy standard på det tekniske anleg-
get, materialvalg og innredninger. Leilighetene leveres med 
bl.a vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom og i bad/våtrom, 
innredninger fra anerkjent leverandør, lydklasse B i etasjeskiller
(bedre enn forskriftskrav), balansert ventilasjon med eget 
luftbehandlingsanlegg for hver enkelt leilighet m.m. 

Owners Lounge
Owners Lounge er et stort serviceområde fullstendig dedikert 
til leilighetshotellets faste sameiere. Her vil det tilbys ekstra 
komfort og en god og lun stemning. Videre vil det være 
en garderobe for å skifte til mer komfortable sko, mens 
alpinskoene står til tørking, og et allsidig lounge-areal med 
for- skjellige sittegrupper. I Owners Lounge har du tilgang til 
enkel servering i ferier og helger, og du kan enkelt bestille mat 
fra TALs restauranter. Her treffer du likesinnede i rolige og 
komfortable omgivelser. 

I basis medlemskap inngår følgende:
· Inngang til Owners Lounge
· Privat garderobe med tørkemuligheter for alpinsko, samt 

eget skap med lås
· Eget serveringssted med fri kaffe/te
· Matservering i helgene, gratis aviser i helgene
· Reservasjonsmulighet av møterom for private arrangementer
· Eget område for barna
· Rabatterte priser på servicetilbud i Trysil Alpine Lodge
· Egne medlemskort for bruk som nøkler og betalingskort 
 i Trysil Alpine Lodge
· Gjesteadgang i et begrenset omfang

Kjøper du leilighet i Trysil Alpine Lodge får du automatisk 
et basis medlemskap i 2 år. Etter dette får du muligheten til 
å forlenge ditt basis medlemskap. 

Sportsbod og skiskap
Til hver seksjon medfølger sportsbod på ca 3 m2, samt et skiskap.  

Tilvalg
Innenfor gitte tidsfrister i salgs- og byggeprosessen vil 
kjøperne få anledning til å påvirke enkelte material- og inn-
redningsvalg. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og 
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som 
er avtalt, som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig 
fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. 

Selgers forbehold 
Det vises til punkt 15 i kjøpekontrakten og leveransebeskriv-
elsen som begge er en del av dette prospektet, vedrørende 
selgers forbehold. 

TOMT OG BELIGGENHET
Beliggenhet
Trysil Alpine Lodge har en unik beliggenhet ved foten av Trysil-
fjellet med ski-in/ski-out, umiddelbar nærhet til flere skiheiser, 
samt diverse forretninger og serveringssteder. Den attraktive 
plasseringen gir en følelse av å bo i bakken. For øvrig er det 
kort veg til langrenn og andre vinteraktiviteter, klatrepark, golf, 
sykkelløyper m.m. 

Areal og type
Festet felles tomt per dags dato på ca 20 da. Tilliggende 
tomteareal vil bli hensiktsmessig delt mellom bebyggelsen 
for byggetrinn 1 og de kommende øvrige byggetrinnene. Angitt 
tomteareal vil derfor bli justert og fradelt av utbygger for 
de enkelte byggetrinnene. 

Tomtens beskaffenhet
Utbygger har en ambisjon om å opparbeide utomhusområdet 
for prosjektet på en slik måte at lodgen og dens område 
fremstår attraktiv for benyttelse – sommer som vinter. Utom-
husarealet vil bli opparbeidet med asfalterte og stenbelagte 
veier og gangområder, grøntarealer og beplantning, samt en 
stemningsfull belysning. Detaljert utomhusplan er for tiden 
under prosjektering. 

Adkomst
Trysil Alpine Lodge vil bli oppført på samme tomteområde 
hvor Trysilfjell Apartment Hotel ligger i dag. Ved ankomst 
i Trysilfjellet, følg Velkomstvegen forbi Velkomstsenteret 
og tomteområdet (hotellet) ligger på vestre side etter ca 300 m.
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Prosjektet har etablert et salgskontor på tomteområdet, rett 
ved hovedheisen og Trysilfjell Apartment Hotel. 

Vei/vann/avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat 
vei som driftes og vedlikeholdes av Trysilfjell Utmarkslag.

Parkering
Med hver leilighet tilhører det leierett til en -1- parkeringsplass 
i parkeringskjeller. Leieretten er å anse som privat og kan ikke 
fremleies. Parkeringsplasser er ikke faste og det skal parkeres 
på tilgjengelig plasser. Årsavgift for leierett til en parkerings- 
plass er est til kr 4 200 per år. Parkeringen skal organiseres 
på en enkel og oversiktlig måte av et eget parkeringsselskap/
resepsjonen. Gjesteparkering vil også i hovedsak være 
i parkeringskjelleren, etter gjeldende regler. 

ØKONOMISKE FORHOLD – SAMEIET
Sameiet
Området er planlagt å bestå av flere byggetrinn og sameier 
som vil oppstå over flere år etter hvert som utbyggingen gjen-
nomføres. Dette byggetrinnet 1 (bygg 1 og 2) er en sammen-
hengende bygningsmasse hvor deler av eiendommen vil inne-
holde et eierseksjonssameie (heretter kalt sameie) bestående 
av totalt 144 leiligheter. Øvrige deler av bygningsmassen består 
av en anleggseiendom med næringsarealer som ikke inngår 
i sameiet.  Leilighetene vil bli seksjonert og organisert 
i et sameie. Hver leilighet vil få en ideell sameiebrøk regnet 
ut fra leilighetens bruksareal (BRA). 

Det er utarbeidet og vedlagt utkast til standard vedtekter. 
Vedtekter fastsettes av utbygger ifm seksjonering.

Det er utbyggers ansvar å sørge for stiftelse av sameiet ved 
registrering i Brønnøysund. I sameier med 21, eller flere seks-
joner, 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. 
Sameier av denne størrelse plikter å ha statsautorisert eller 
registrert revisor. Det vil bli engasjert forretningsfører 
og revisor for å ta seg av sameiets økonomi og regnskap. 
Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regn-
skap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for 
at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som 
fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som 
beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for 
sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet.

Det er knyttet bruksrett til en bod og leierett til en parkerings- 
plass for hver seksjon. Disse er plassert i næringsarealene 
i prosjektet. Utbygger har rådigheten/eiendomsretten over 
parkeringsarealene og over ev ledige eller ikke tildelte park-
eringsplasser, og kan fritt leie ut eller selge disse.

Utbygger forbeholder seg retten til full disposisjons- og råde- 
rett over prosjekttomter utenfor og i nærområdet til byggetrinn 
1 for å realisere planer om flere byggetrinn og som ligger innen-
for prosjektet Trysil Alpine Lodge. Utbyggers disposisjons- 
og råderett innbefatter å oppføre flere byggetrinn for salg 
og at bruksenheter i senere byggetrinn skal kunne gjøre bruk 
av enkelte næringsarealer i anleggseiendommen som er åpne 
for allmenheten.

Ordensregler
Ordensregler kan fastsettes av sameiet gjennom sameiemøtet 
etter at sameiet er etablert. Vedrørende dyrehold vises det til 
vedlagte utkast til sameievedtekter.  

Forsikring
Utbygger forplikter seg til å holde bygningen forsikret frem 
til overtagelse. Fra og med overtagelse vil bygningsmassen bli 
forsikret via fellespolise gjennom sameiet. Hver enkelt kjøper 
må etablere egen innboforsikring.

Likningsverdi for fritidsbolig
For fritidseiendom skal formuesverdi fastsettes til maksimalt 
30 % av markedsverdi/byggekostnad, inkludert tomt. 
Leilighet med utleieplikt vil etter all sannsynlighet bli regnet 
som sekundærbolig. Likningsverdien for sekundærboliger 
utgjør 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert 
med boligens areal. Se nærmere info på skatteetaten.no 

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt i Trysil kommune og eiendomsskatte- 
seddel opprettes for hver eiendom og sendes eier av nytt 
skatteobjekt. Takstgrunnlaget regnes ut etter antall kvadrat- 
meter bruksareal, standard på bygning og beliggenhet 
i kommunen. Av grunnlaget regnes det en eiendomsskatt på 
1 ‰ (for 2019).

Utleieplikt
For hele Trysilfjell Turistsenter, herunder også Trysil Alpine 
Lodge, er det vedtatt regulerings – og festebestemmelser 
om plikt til utleie deler av året, gjeldende for 75 % av leilig- 
hetene. For disse enhetene er det inngått privatrettslige 
avtaler for å sikre utleieplikt og at sameiets standard opp-
rettholdes. Dette vil gjelde for de seksjonene som er oppgitt 
i eget vedlegg (se vedlegg 1 etter utkast til vedtekter). Utleie-
plikten gjelder i vintersesongen; 14 uker fra 1. november til 
1. mai, og den omfatter alle dager i de aktuelle ukene – syv 
dager – fra mandag til søndag. Leiligheter som ikke er berørt 
av utleieplikt kan fritt leies ut etter eiers eget ønske. All utleie 
skal administreres av utbygger eller det selskap som utbygger 
utpeker. 

Optimalisering av drift/utleie
For å optimalisere all utleie, booking, renhold og øvrig drift 

på eiendommen, er det forutsatt at dette skal administreres 
av utbygger. Samtlige seksjonseiere, også fremtidige seksjons- 
eiere, vil således være bundet av avtalen om utleie, booking 
m.m. administrert av utbygger, eller av et annet selskap som 
utbygger utpeker. Utbygger skal administrere bookingavtale 
i tillegg til drifts- og renholdsavtale, som inneholder følgende:
Vaktmester og beredskapstjeneste, snørydding og strøing 
foran inngangspartier/nødutganger, orden og ryddighet for 
uteområder inkl garasjer, internkontroll iht gjeldende lover 
og regler, kontroll og oppfølging av ekstern kontroll som brann- 
alarmanlegg, sprinkleranlegg, heiser, brannslanger, ukentlig 
sjekkrunder for forfallende arbeid/vedlikehold, forretnings- 
førsel, samt renhold av fellesarealer. Utbygger har en tids- 
ubegrenset rett til å benytte ganger, korridorer, trapper, heiser 
m.v. i sameiet ifm utførelsen av drift og iht utleieklausul.

Felleskostnader
I tillegg til drifts- og renholdsavtale er det budsjettert måned-
lige felleskostnader for de enkelte leilighetene. Fellesutgifter  
vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, 
og fordeles iht vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert 
til ca kr 35  per m2 per mnd første driftsår, hvor det er lagt til 
grunn at andel av festeavgift, forsikring på bygget, strøm 
i fellesarealer, renovasjon, drift og vedlikehold av kjeller/
heiser, årskontroll brannalarmanlegg, sprinkleranlegg 
og brannslanger, vakt/sikkerhet, revisor og styrehonorar, 
forretningsførsel, vaktmestertjenester og renhold m.v. 
er inkludert. Endelig budjett fastsettes på sameiemøte. 

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter 
da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for for-
deling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger 
i utgangspunktet på sameiebrøk. Enkelte elementer i budsjettet 
kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, 
eller etter forbruk. Utbygger har/vil engasjere forretnings-
fører for sameiet. 

Offentlige/kommunale avgifter
Kommunale vann- og kloakkavgifter vil i utgangspunktet fakt-
ureres direkte til sameieren.

Per 2019 er avgiftene inkl mva som følger:
· Vann etter målt forbruk med kr 38.75 per m3

· Kloakk etter målt forbruk med kr 26.25 per m3

· Årlig abonnementsgebyr for vann kr 2 280 og for kloakk 
 kr 3 310, totalt kr 5 590

Faste løpende kostnader 
Utover det som er nevnt under salgsoppgavens punkt 
om drift- og renholdsavtale, felleskostnader og offentlige/
kommunale avgifter, kommer kostnader til 1 parkeringsplass, 
adgang til badeanlegg, innboforsikring, abonnementskost-
nader til fiber med tv-signal (Telenor), samt kostnader knyttet 

til oppvarming/varmt tappevann (fjernvarme) og strøm til egen 
leilighet etter måler. Det er på dette stadiet ikke mulig 
å si noe om kostnadene ved oppvarming da det ikke er mottatt 
energiberegninger eller vilkår for leveranse fra fjernvarme- 
leverandør. Oppvarming og varmt tappevann for egen bruks- 
enhet innbetales a konto månedlig sammen med de øvrige 
felleskostnader. Leiligheter oppdelt med connection room vil 
ha 2 abonnement hos Telenor, stiplulert til kr 299 per mnd per 
abonnement. Se gjeldende prisliste for mer informasjon.

OFFENTLIGE FORHOLD
Ferdigattest
Utbygger vil besørge ferdigattest.

Antall godkjente leiligheter/utleieforhold
Hver leilighet vil bli godkjent som en egen leilighet. 

Det er krav om utleie på 75 % av leilighetene, det vises til 
foregående avsnitt om utleieplikt. 

Tinglyste heftelser
Leiligheten selges fri for panteheftelser med unntak av sam- 
eiets legalpant i hver seksjon, jfr eierseksjonslovens § 31. 
I tillegg har bortfester panterett i eiendommen med første 
prioritets pant tilsvarende 3 års festeavgift. Årlig festeavgift 
er iht tinglyst festekontrakt kr 210 600. Festeavgiften betales 
forskuddsvis per 15.03 hvert år og reguleres iht endringer 
i konsumprisindeksen (KPI), første gang per 01.01.2020, basert 
på endringen i KPI fra desember 2018 til desember 2019. 
Festetid er 40 år regnet fra 01.01.2017 med rett til forlengelse 
i nye 40 år. Ta kontakt med megler for ytterligere bestemmelser 
om festeforholdet. 

Selger forbeholder seg retten til å etablere nødvendige 
heftelser og erklæringer for gjennomføring av prosjektet, 
som ved overtakelse vil gjelde sameiet i fellesskap. 

Andre rettigheter og forpliktelser
Den enkelte sameier plikter å innrette seg etter sameiets 
vedtekter og gyldig fattede vedtak på generalforsamling/
årsmøte for sameiet. 

Offentlige planer
Området vil bli utbygget iht gjeldende reguleringsplan for 
Trysilfjell Turistsenter. Områdene som berører Trysil Alpine 
Lodge er i reguleringsbestemmelsene (og -kart) benevnt som 
områdene S7 og S8. Det gjøres oppmerksom på at utbygger 
har søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene hva 
gjelder byggehøyder, parkeringsdekning og formålsgrense. 

Kontakt megler for kopi av gjeldende reguleringsplan og infor-
masjon om øvrige reguleringsplaner i området. 
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil

Kjøpere må påregne fremtidig byggeaktivitet i de omkring- 
liggende områdene og på tomten iht til de enhver tid gjeldende 
reguleringsplaner. Trysilfjell Apartment Eiendom er eier eller 
fester av de tilstøtende tomtene, og vil forestå utvikling 
av prosjektområdet til Trysil Alpine Lodge.

ØVRIGE FORHOLD
Transport av kjøpekontrakt
Videresalg eller transport av kjøpekontrakt er ikke tillatt med 
mindre dette samtykkes fra Utbygger. 

Stipulert Overtakelse
Planlagt overtagelse er estimert til 4. kvartal 2021/1. kvartal 
2022, forutsatt en byggestart i 3. eller 4. kvartal 2019. Kjøpere 
vil bli holdt løpende oppdatert om denne utviklingen, og det 
tas forbehold om overtagelse iht byggestart, fremdrift, solgte 
enheter, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet 
som økonomisk forsvarlig.

Visning
Kontakt megler for privat avtale. 

Boligselgerforsikring
Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring.

Omkostninger for kjøper
Omkostninger for den enkelte leilighet fremkommer av gjeld- 
ende prisliste og inkluderer startkapital til sameiet og ting-
lysingsgebyr for skjøte. For nærmere opplysninger, se utkast 
til kjøpekontrakt medfølgende i prospektet. I tillegg betaler 
kjøper for tinglysing til egen finansiering med kr 727,- per 
panterettsdokument.

Meglers vederlag (betales av selger)
Det er mellom selger og megler inngått avtale om vederlag 
stort kr 34 375,- per solgte leilighet. I tillegg kommer ev 
tilretteleggings- og oppgjørshonorar, visningskostnader 
og kostnader til markedsføring. 

Lov om hvitvasking
Megler er etter denne lov forpliktet til å rapportere mistenke-
lige transaksjoner til Økokrim. Kjøper må fremlegge godkjent 
legitimasjon for å kunne erverve leilighet (identitetskontroll).

Lov som regulerer salget
Kjøpekontrakter som er inngått før ferdigstillelse av bygget 
selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser. For de 
leiligheter som selges etter ferdigstillelse av bygget, vil disse 
selges etter avhendingslovas normalbestemmelser. 

Budgivning
Salgsstart for prosjektet vil være i forbindelse med salgs- 
og informasjonsmøte som avholdes lørdag 16. mars 2019 

i konferanseavdelingen på Radisson Blu Trysil i Trysilfjellet. 
Etter dette møtet kan den som ønsker å kjøpe leilighet benytte 
skjemaet bindende kjøpsbekreftelse for å levere en forpliktende 
kjøpsmelding for en bestemt leilighet i prosjektet, og iht 
gjeldende prisliste. Kjøpsbekreftelsen må inneholde finans-
ieringsbekreftelse, eller kontaktinformasjon til en bankkontakt 
som kan bekrefte finansiering. Skjemaet bindende kjøpsbekreft-
else følger vedlagt dette prospektvedlegget. 

F.o.m. salgsstart lørdag 16. mars til og med torsdag 21. mars 
kl 12:00 vil megler kunne motta bindende kjøpsbekreftelser. 
Skulle det vise seg at megler har mottatt flere bindende kjøps-
bekreftelser på én og samme leilighet, vil de som har ønsket 
å kjøpe denne leiligheten få anledning til ev å forhøye sitt bud/
kjøpesum i bindende kjøpsbekreftelse eller inngi en bindende 
kjøpsbekreftelse på en annen ledig leilighet i prosjektet. Ønsker 
ingen av partene som har inngitt bud på samme leilighet 
å høyne sitt «bud», vil det bli loddtrekning. For de leiligheter 
hvor megler innen fristen torsdag 21. mars kl 12.00 kun har 
mottatt én bindende kjøpsbekreftelse, vil denne kunne få tilslag 
på kjøp og dermed være bundet av avtalen. 

Interessenter som innleverer en bindende kjøpsbekreftelse 
gjøres spesielt oppmerksom på at vedkommende er bundet 
av denne bindende kjøpsbekreftelse inntil megler har bekreftet 
at vedkommende interessent er løst fra videre binding 
og vedståelse av den bindende kjøpsbekreftelsen som følge 
av aksept eller avslag på denne.

Fra og med fredag 22. mars kl 12.00 vil ledige leiligheter selges 
etter prinsippet først til mølla og til den pris som er fastsatt 
i gjeldende prisliste. 

Ta kontakt med megler for informasjon om gjeldende prisliste 
og kjøpsbetingelser før innlevering av bindende kjøpsbekreftelse.

Finansiering
Når du skal kjøpe eiendom kan SpareBank 1 Østlandet hjelpe 
deg med finansieringen. SpareBank 1 Østlandet er representert  
på store deler av Østlandet og kan gi deg lånetilbud ved kjøp 
av eiendom.

Verdivurdering av nåværende bolig/fritidsbolig
Dersom din vurdering av kjøp er avhengig av hva du kan få for 
din nåværende bolig/fritidsbolig vil EiendomsMegler 1 være 
behjelpelig med gratis verdivurdering. EiendomsMegler 1 er 
representert i hele landet og kan også gi deg et gunstig tilbud 
ved senere salg av din eksisterende bolig/fritidsbolig.
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LEVERANSEBESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er utarbeidet for 
å orientere om de til nå planlagte bygn-
ings- og installasjonstekniske kvalitet- 
ene som er innarbeidet i prosjektet 
Trysil Alpine Lodge, byggetrinn 1, og hva 
som inngår i selgers leveranse. Det tas 
forbehold om ev feil i teksten. Det kan 
forekomme avvik mellom teknisk beskriv-
else og plantegninger. I slike tilfeller vil 
denne beskrivelsen være førende for 
leveransen. Mindre endringer som følge 
av detaljprosjekteringen og dialog med 
planmyndigheter må påregnes.

GENERELT
Prosjektet vil bli prosjektert og bygget 
iht teknisk forskrift av 2017 med gjel-
dende revisjoner på det tidspunktet 
rammetillatelsen blir gitt.

UTOMHUS
Bygg 1 og 2 henger sammen og har et 
tomteareal som strekker seg noen meter 
utenfor bygningskroppen. Øvrige areal 
utenfor tomten vil være aktivitets- og 
teknisk areal hvor det meste har åpen 
tilgang for brukere i området, samt 
beboere av dette byggetrinn og senere 
byggetrinn i områdene.

Grøntanlegg
Ledig gårdsrom opparbeides med grønt- 
arealer/skiløyper, områder med belegn- 
ingsstein, områder for lek, beplantninger 
og benker. Opparbeidelsen vil skje trinn-
vis i takt med utbyggingen. 

Det etableres tineanlegg i kjøreveg ved 
innganger til resepsjon, varelevering 
og ved innkjøring til parkeringskjeller. 
Eierseksjonssameiet står ansvarlig for 

driftsutgifter av fellesarealer og utom-
husarealer inkl brøyting av fortau. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta 
tilpasninger og/eller endringer ifh det 
som vil bli gitt i rammetillatelse på utom-
husarealene dersom dette skulle være 
aktuelt. Generelt må det påregnes 
at utomhus arealene og fortau ikke 
er ferdigstilt dersom overlevering skjer 
vinter eller vår.

Gater
Alle omsluttende gater og fortau blir 
asfaltert med kantstein. Området 
grenser mot felles vegsystem i Trysilfjell 
Turistsenter, bl.a. Velkomstvegen som 
er kjøreadkomst til eiendommen.

Terrasser
Noen av leilighetene har utgang via 
terrassedør til bakkeplan og uteplass 
med belegningsstein. 

Elektro
Det monteres moderne og tidsmessig 
utebelysning ved hovedinnganger, 
garasjeporter, i gårdsrom og på alle 
terrasser og balkonger. All utvending 
belysning vil være av god kvalitet 
og design, og styres fra felles styrings- 
enhet inklusive belysning på terrasser 
og balkonger. Det leveres ett dobbelt 
el-uttak på terrassen/balkongen.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Grunn- og fundamenter
Byggene fundamenteres iht forskrifter.

Bærende konstruksjoner og dekker
Vertikale bærekonstruksjoner utføres 
som kombinasjon av betongvegger, 
betongsøyler og brannisolerte stålsøyler. 

Alle horisontale bærekonstruksjoner 
i byggene utføres av betongdekker med 
hovedbæring av brannisolerte 
stålbjelker og/eller betongbjelker.

Dekker og himlinger
Dekker leveres i betong. Himlinger 
i leiligheter leveres som en kombinasjon 
av systemhimlinger/panel og nedforet 
gipshimling. 

Ev innkassing av tekniske anlegg, eller 
bærekonstruksjoner, utføres i gips. 
I fellesareal leveres det systemhimling/
panel og noe malt betong med opplimte 
akustiske plater. Utvendig tak utføres 
som kaldt tak med fall, tekket med 
takmembran.

Utvendige vegger
Yttervegger utføres av isolert bind-
ingsverk, innvending kledd med diff-
usjonssperre, 13 mm gipsplater, sparklet, 
pålagt slett duk og malt 2 strøk med 
maling i standard farge, eller innvendig 
panel (se innvendige vegger). 

Utvendig kles bindingsverket med 
vindsperre forblendet med fasadestein 
kombinert med trepanel i farge natur. 
Bæresøyler og synlige fasadekonstruk- 
sjoner i solid treverk.

Innvendige vegger
Bærende innervegger, trapperoms 
vegger og heissjakt utføres av betong. 
Øvrige vegger av isolerte tre eller 
stålstendere kledd med gipsplater eller 
innvendig panel. Lydvegger mellom 
leiligheter og lydvegger med doble 
dører mellom hovedleilighet og connec-
tion rooms.

Varme, brann og lydisolering
Bygget vil generelt minimum tilfreds- 
stille gjeldende forskrifter hva angår 
varmeisolering, brann og lyd (TEK 17). 
Trinnlyd mellom leilighetene vil være 
bygget med dekkekonstruksjoner som 
tilfredsstiller lydklasse B, noe som 
er bedre enn det minimumskrav som 
fremkommer av byggeforskrifter som 
er lydklasse C, NS 8175. Øvrig lyddemp-
ing iht både lydklasse B og C.

Balkonger
Balkonger bygges i betong. Fall på 
dekket fra ytterkant mot yttervegg med 
renne innerst i gulv koblet til nedløp på 
en side. Himlinger på store balkonger 
leveres som støvbundet betong. 

Trapper, heiser
Det er adkomst til alle plan via trapper
og heiser. Bygg 1 har 1 trappeløp, 
2 personheiser og 1 vareheis som går fra 
parkeringskjeller og opp til alle plan. 
I tillegg trapp, 1 personheis og 1 vareheis 
fra plan 2 i kjeller til næringsarealer 
i plan 3 og 4. Bygg 2 har 2 trappeløp og 
2 personheiser som går fra parkerings- 
kjeller og opp til alle plan.

Rømningstrapp 
Det skal etableres en egen rømnings- 
trapp fra plan 6 ned til plan 5 ved akse 
1.16 og 1k i bygg 2. Denne skal kun 
benyttes som alternativ rømning i tillegg 
til øvrige trapperom. Videre ett trappe- 
løp fra plan 3 til plan 9 i bygg 1. Det er 
ingen utvendige trapper i byggene.

Rekkverk
Rekkverk i solid konstruksjon med 
trelignende spiler. 

FELLESAREALER
Generelt
Eierseksjonene leveres med innvendige 
felles etasjeganger, trapper, repos, heis 
og inngangsparti. Det er inngang via 
resepsjon/lobby med korridorer, 
trapper/ heiser herfra til alle plan 
og enheter. Bygg 2 har i tillegg inngang 
på østsiden fra Velkomstvegen. Nærings- 

arealene har innganger til restauranter, 
skiservicerom og badeanlegg fra bakke-
plan.

Gulv
Det legges delvis 60x30 cm keramiske 
fliser og delvis slitesterkt teppe, for 
eksempel Forbo Flotex på innvendige 
gulv og i trapper, med sokkelflis 
på vegg. Inngangsparti får nedfelt slite-
sterk matte ved inngang. Gulvet i park-
eringskjelleren leveres i betong og/eller 
drenerende asfalt med oppmerkede 
parkeringsplasser. Gulv i bodareal 
og øvrige arealer i kjeller utføres med 
stålglattet betong. I næringsarealer 
brukes delvis keramiske fliser og delvis 
Forbo Flotex.

Vegger
I felleskorridorer er gips- og betong- 
vegger sparklet og malt eller med inn- 
vendig brannpanel/plater. I kjellerarealer 
utføres yttervegger av sprøytemalt 
betong. Næringsareal har vegger med 
panel/fliser/stein o.l.

Dører/porter
Hovedinngangsdører til oppganger 
leveres i aluminium og glass. I kjeller, 
unntatt boder, leveres malte eller galv-
aniserte ståldører. Utkjøring fra parker-
ingskjeller leveres med isolert ledd-
heisport som betjenes med fjernstyrt 
portåpner. 

Hovedinngangsdører, dører til trappe-
gang fra parkeringskjeller blir levert med 
motorisert døråpner. 

Himlinger i trapperom og kjeller
Trappeløp og repoer sparkles og males 
på underside og det monteres opplimte 
himlingsplater. For hvert etasjeplan 
monteres systemhimling av akustiske 
himlingsplater. I garasjeanlegg benyttes 
garasjehimling med duk og betongdekke.

Rekkverk i trapperom
I trapper leveres håndlist av rustfritt stål 
i 2 høyder og rekkverk i plater av lakkert 
stål/glass. I næringsarealer kan rekkverk 
ha ulik utførelse.

Avfallshåndtering
Det etableres felles avfallsstasjoner 
av typen Molok eller tilsvarende, plassert 
iht utomhusplan. Hver beboer bringer 
selv sitt avfall til et antall nødvendige 
fraksjoner. Felles avfallsrom med søppel-
sorteringsanlegg for næringsarealer 
plasseres i kjeller. 

Sykkelparkering
I kjeller etableres det et eget område 
for sykkelparkering til felles benyttelse. 
Ellers sykkelparkering utomhus ved 
sykkelpullerter (i sommerhalvåret).

Ventilasjon
Iht forskrifter leveres det eget ventila- 
sjonsanlegg for garasjeanlegget og 
i sportsboder.

Elektro
Belysning i trappeoppganger og garasje- 
anlegg leveres med bevegelsessensorer. 
Tidsmessige, utenpåliggende og innfelte 
armaturer i fellesarealer. I garasjeanlegg 
leveres belysning iht gjeldende anbefal- 
inger for private garasjeanlegg.

Strømforbruk i fellesarealer og utom-
husarealer registreres i felles måler for 
hvert bygg/sameie. Tilknytningspunkt 
med måler for den enkelte leilighet blir 
plassert i fordelingsskap i nederste plan 
i det trappeløp, eller i hvert plan i korri-
dor, som den enkelte leilighet tilhører. 
Fordelingen er tilgjengelig for leilighets- 
eier og Eidsiva Nett. Dette er et avvik fra 
NEK 399-1:2014. Alle målere blir fjern- 
avlest. 

Det vil bli anlagt et begrenset antall 
ladestasjoner for el-biler med sirkulert 
utleie.

Heis
Det er heis i alle oppganger fra kjeller til 
øverste plan iht plantegninger. Heisene 
leveres med overflater av børstet rustfritt 
stål, med speil og LED-lys på vegg eller 
i himling. Gulv leveres med slitesterkt 
belegg. Heisene tilknyttes alarm etter 
gjeldende forskrifter.

126 127



ROMBESKRIVELSE LEILIGHETER
Generelt
Leilighetene vil fremstå med solid hånd-
verksmessig kvalitet, og det er lagt vekt 
på god kvalitet på overflater og material-
valg. Detaljer rundt omfang av leveranse 
på innredning, fliser m.m. opplyses på 
forespørsel.

Romhøyde
Netto innvendig etasjehøyde er ca 260 
cm. Bad/WC/vaskerom, entré/korridor, 
gjestetoalett/-bad, kjøkken og soverom 
vil leveres med delvis eller hel nedforet 
gipshimling, sparklet og malt for nødv- 
endig fremføring av tekniske anlegg, 
takhøyde ca 235 cm. 

Ved ev behov for nødvendig fremføring 
av tekniske anlegg i stuer og øvrige rom, 
kan nedforet himling også forekomme 
i disse arealer. Nærmere  informasjon om 
prosjektert himlingsplan for de enkelte 
leilighetene opplyses på forespørsel.

Gulv
Gulv i alle tørre oppholdsrom leveres 
med en matt lakkert 14 mm 1-stavs 
eikeparkett, overflatebehandlet fra 
fabrikk.

I våtrom legges keramiske fliser av 
typen Oxide bronze eller tilsvarende, 
60x60/60x30 cm, i dusjsone 5x5 cm med 
lokalt fall mot sluk. Nedsenket grube 3–5 
cm. Gulv i tekniske rom i leilighetene 
leveres med vinylbelegg.

Vegger
I leiligheter leveres innervegger 
av gips som blir skjøtesparklet, og malt 
2 strøk med maling i en standard farge 
iht tema tradisjon eller tilvalget ambisjon. 
Enkelte kontrastvegger vil bli utført med 
trepanel/plater. 

Ujevnheter ved slepelys i leiligheten vil 
kunne forekomme. 

I våtrom leveres vegger med fliser i størr- 
else 30x60 cm. I kjøkken, over benke-
plate under overskap vil malt vegg bli 
kledd med glassplate.

Himlinger
Himlingene (innvendig tak i leilighetene) 
leveres med i malte gipsplater/himlings- 
plater og nedforing med fast gips for 
fremføring av tekniske anlegg. Det gjøres 
oppmerksom på at volumet mellom topp 
overskap og himling i kjøkken i stor grad 
vil bli benyttet til fremføring av ventila- 
sjonskanaler/sprinklerrør, som kasses 
med møbelplater eller i malt utførelse 
tilpasset kjøkken. Nedforet himling 
i overgang mellom stue og kjøkken vil 
være nødvendig stedvis for fremføring 
av tekniske anlegg. 

Vinduer
Vinduer og balkongdører leveres 
i aluminium. U-verdi iht krav i TEK 17. 
Glass leveres ikke selvrensende. Pga høy 
isolasjonsevne på glassene vil det i peri-
oder kunne oppstå kondens på glasset. 

Innerdører
Hovedinngangsdør til leilighetene fra 
trapperom leveres massive i laminat. 

Innvendige dører leveres mørke og 
massive med ett rektangulært dørspeil, 
flat eik terskel med spalteåpning. Der 
det på tegning er vist dør eller skyvedør 
mellom gang og stue/kjøkken, leveres 
denne i samme utførelse som innerdører. 
Det leveres hev/skyvedører til terrasse/
balkong, eller svingdør der hvor det 
er formålstjenlig.

Listverk
Gulvlist leveres i matt lakkert eik/eike-
finer som er overflatebehandlet fra 
fabrikk. Innvendig listverk og gerikter 
leveres hovedsakelig i samme utførelse 
som innvendige dører. Overgang mellom 
vegg/himling fuges.

Lås og beslag
Det leveres moderne låssystem som 
er tilpasset sikker drift, utleie og som 
foruten til egen leilighet vil passe til 
ytterdører, egen kjellerbod, avfallsrom, 
felles sykkelrom og port til garasje- 
anlegget. Vrider og skilt leveres i børstet 
rustfritt stål.

Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning leveres fra aner- 
kjent kjøkkenleverandør, høyde ca 228 
cm. Laminert benkeplate med rett kant. 
Utførelse, antall skap og skuffeseksjoner 
leveres iht egen kjøkkentegning for den 
respektive leilighet, som utleveres 
på forespørsel. Det leveres rustfri 
oppvaskkum og avtrekkshette.

Følgende hvitevarer leveres i rustfritt 
stål:
· Stekeovn plasseres i benkeskap under 

keramisk koketopp
· Nedfelt keramisk koketopp, induksjon
· Helintegrert oppvaskmaskin med 

møbelfront
· Helintegrert kjøl og frys m/møbelfront

Baderomsinnredning
I bad og ev gjestetoalett/-bad 
leveres hvitt, veggmontert toalett og 
heldekkende servant, med ettgreps 
blandebatteri. Baderomsinnredningen 
leveres iht egne tegninger fra lever-
andør, i varierende bredde avhengig av 
leilighetsstørrelse, normalt 100–200 cm. 
Mindre gjestebad får smal vask, mini-
mum 80 cm. Over innredning leveres 
speil med LED-lyskilder. Bad/WC og 
gjestebad med dusj leveres med rette 
dusjvegger i herdet glass og ettgreps 
dusjbatteri. 

Garderobeskap
Garderobeskap leveres fra anerkjent 
leverandør som angitt på tegning. Skap 
er oppforet mot himling i en kombinasjon 
av moduler på 40 og 50 cm. Mengde 
og innhold i skap iht egne tegninger. 

Stilretninger
Tradisjon – standard
Alle leilighetene, med unntak av topp- 
leilighetene, leveres med stilretningen 
tradisjon som standard. Utover det som 
er nevnt ovenfor i rombeskrivelsen 
spesifiseres følgende:
· Hvit, profilert kjøkkeninnredning med 

integrerte hvitevarer
· Matt malte vegger i fargen Elegant, 

fargekode 1434
· Møbelpakken tradisjon mot tillegg 
 i prisen, se vedlagte prisliste
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Ambisjon – tilvalg
Stilretningen ambisjon er standard for 
toppleilighetene, men kan velges som 
tilvalg for de øvrige leilighetene mot 
et pristillegg. Stilretningen har en stram-
mere og mer moderne grepsfri, grå kjøk-
keninnredning. Vegger med fargen matt 
grå skifer, fargekode 1462. Møbelpakke 
tilhørende ambisjon kjøpes mot tillegg 
i prisen, se vedlagte prisliste.  

Toppleilighetene
Toppleilighetene leveres i stilretningen 
ambisjon. Disse leilighetene er anmerket 
i prospektet med benevnelsen t, se 
plantegninger og leilighetsoversikt. 

Møbelpakker og inventarliste
Møbleringspakker og inventarliste 
er for tiden ikke spesifisert. Ifm den 
videre prosjekteringen vil det bli utarbei-
det detaljerte beskrivelser for møblering 
og inventar for begge stilretningene.

Møbelpakkene tilstrebes å være 
tilnærmet likt det som er vist i 3D 
interiørbilder for hver av stilretningene. 
Avvik fra 3D illustrasjonene må påregnes, 
særlig påpekes omfang av dekorasjons-
gjenstander i illustrasjonene.  

Alle produkter, møbler og inventar, som 
blir lagt inn i møbelpakkene/inventar- 
listene produseres på ordre og avvik/
justeringer i utførelse kan forekomme. 

Teknisk bod
Rør-i-rør skap plasseres i himling på bad 
eller i sjakt mot korridor. Teknisk bod 
vil inneholde VVS-skap for vannbåren 
oppvarming, ventilasjonsanlegg, EL-tavle 
og svakstrøms utstyr samt, ev annet 
teknisk utstyr.

Energimerking
Før overtakelse vil alle leilighetene bli 
energimerket. Leilighetens varmetap 
og energibehov er dimensjonert iht TEK 
17. Det er ventet at leilighetene vil bli 
klassifisert i kategori B eller C, men plas-
sering og størrelse på vindusflater kan 
medføre individuelle forskjeller og en 
annen klassifisering enn kategori C.

Inspeksjonsluker
Flere av de tekniske installasjonene 
krever inspeksjonsluker som er synlige, 
som for eksempel rør-i-rør system, 
fordelerskap fjernvarme med måler 
og veksler for varmt tappevann, ventila- 
sjonsanlegg, sjakter, WC og el-skap m.m. 
Slike dører og luker vil i størst mulig 
grad bli plassert i teknisk bod og gang, 
i garderobeskap og på bad. I enkelte 
tilfeller kan det bli nødvendig å plassere 
dem i oppholdsrom, hvor disse vil kunne 
bli synlige.

Garasje/parkering
Høyder i garasjeanlegget er minimum 
250 cm – også gjennom garasjeport. Det 
vil bli oppmerket parkeringsplasser på 
asfalt/betong. Lysanlegg ved innkjøring 
for enkel trafikkavvikling. P-plassene 
varierer i størrelse ift hvor de er plassert. 
Minste størrelse på p-plass blir ca 2.3x 
5.0 m. Det medfølger leierettighet til 
en -1- parkeringsplass for hver seksjon 
i en dynamisk utnyttelse av parkerings- 
kjeller. Det bygges plass for flere biler 
i garasjeanlegget som kan leies bl.a. 
i forbindelse med utleieplikt og annen 
bruk for en dynamisk utnyttelse av 
plassene. 

Boder/sportsboder
Korridorvegg i gang utføres i bind-
ingsverk og kles ensidig med OSB finer-
plater. Luftespalte mellom tak og øvre del 
av vegg som påmonteres netting for fri 
ventilasjon og fremføring av sprinkler- 
anlegg. Det leveres glatte hvitmalte 
dører, med ubehandlede karmer 
og gerikter. Ventilasjonsanlegg for boder 
samordnes med ventilasjonsanlegget 
i parkeringskjelleren. Alle boder utstyres 
med ett lys og én stk dobbel stikkontakt 
som tilkobles strømmåler for fellesarealer.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Oppvarming
Inne i hver leilighet benyttes vannbåren 
termostatstyrt gulvvarme med egen 
måler på forbruk. Baderom blir levert 
med vannbåren gulvvarme. Vannbåren 
gulvvarme fordeles ut fra teknisk skap 

til hvert enkelt rom. Til oppvarming 
av leilighetene, fellesarealer og forbruk 
av varmt tappevann vil byggene bli 
tilkoblet fjernvarmenettet i Trysil, med 
én måler på inntaksledning. Forbruk 
av oppvarming måles separat i hver enkelt 
leilighet og avregnes (ISTA). Etablering 
av vedovn er ikke mulig. Gasspeis kan 
ved forespørsel leveres som tilvalg for 
toppleilighetene. Toppleiligheter kan 
befinne seg i flere plan, hhv plan 5, 6, 7, 8 
og 9. I enkelte plan vil noen og ikke alle
enhetene være definert som topp- 
leilighet.   

Varmtvann
Leilighetene forsynes med varmtvann 
fra egen veksler plassert i hver leilighet. 
Forbruk av varmtvann og kaldtvann 
avregnes på egen måler.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjon uten 
kjøling for hver enkelt leilighet fra eget 
luftbehandlingsanlegg plassert i tekn-
isk bod/kjøkkenskap eller i nærheten 
av inngang. Luftbehandlingsanlegget 
har god varmegjenvinning og elektrisk 
ettervarmebatteri. Behandlet friskluft 
tilføres i stue/kjøkken, soverom, avtrekk 
fra bad/WC, boder og kjøkken. Tilluft- 
og avtrekksventiler plasseres i himling 
eller vegg. Ventilasjonsanlegget vil 
så langt det er mulig bli plassert i teknisk 
bod med synlige kanaler i dette rommet. 
Inntak tas over tak eller i fasaden. Avkast 
føres over tak i ventilasjonstårn. Stand-
ard volumhette på kjøkken er tilpasset 
styring av aggregat.

Brannsikring/sprinkleranlegg
Brannvarsling deles inn i to deler, egen 
sikring i leiligheten og egen i fellesareal. 
Branndeteksjon iht TEK 17 inne i hver 
leilighet. Det leveres boligsprinkler- 
anlegg i leiligheter. Kjellerplan, nærings- 
arealer og fellesareal inklusive trapper 
skal fullsprinkles. Det må påregnes sprin-
klerhoder og fremføring til balkonger. 
Sprinklerhoder vil i hovedsak ha 
dekkskiver, men i arealer som krever det, 
kan de bli synlige i skjørt og himlinger. 

Elektro
Det leveres lyslist over kjøkkenbenk, lys 
ved speil på bad, taklampe på soverom 
og i innvendig bod. På bad, dusj/WC 
og andre nedforede arealer leveres  
LED-downlights innfelt i himling, antall 
avhengig av himlingens og leilighetens 
størrelse iht tegning fra EL-entreprenør. 
Antall uttak leveres iht normen for elek-
triske installasjoner i boliger NEK 400-8-
823:2014. Konferer tegning hos EL-entre-
prenør for plassering og antall punkter 
og belysningsutstyr.

Kabel-TV/fiber 
Det føres fiberkabel inn til teknisk rom 
i hver leilighet. Det leveres to -2- uttak 
for kabel-TV-system, hhv ett i stue, ett 
i hovedsoverom og ett i oppholdsrom 
i i connection room i leiligheter som har 
dette. Sameiet er bundet til Telenors 
pakke Komplett 10 de første 60 måned-
ene fra overtakelsen av hvert bygg. Etter 
dette tilhører infrastrukturen sameiet. 
Økt båndbredde utover dette bestilles 
og bekostes av den enkelte leilighetseier.

TILVALG
Det vil være muligheter til å gjøre 
enkelte individuelle tilpasninger i leilig-
heten innenfor gitte frister og mot tillegg 
i prisen. Kjøper får et eget møte med 
utbygger/totalentreprenør og under-
leverandører for avklaring av tilvalg. 

Tilvalg vil primært bli avtalt direkte 
mellom leilighetskjøper og entreprenør/
fagleverandør. Ved tilvalg i fase 1 og 2 
beregnes det et oppstartsgebyr på 
kr 3 000.- inkl mva. Prosjektets fremdrift 
styrer muligheten for tilvalg.

Det er lagt opp til tilvalgs muligheter 
på følgende områder:
· Møbelpakker
· Alternative innerdører
· Alternative typer parkett og gulvlister
· Glassplate mellom kjøkkenbenk og 

overskap
· Endret farge på veggflater (maling)
· Flere elektriske punkter og bokser for 
 bredbåndstelefoni og tv-kontakter

Det utvises i noen grad fleksibilitet ved 
endring av leilighetens planløsning 
innenfor krav, lover og forskrifter. Dette 
må avklares i kjøpsfasen. Det åpnes ikke 
for endringer som påvirker leilighetens 
fasader, herunder vinduer, størrelser på 
markterrasser eller balkonger.

FORBEHOLD
Illustrasjoner benyttet i prospektet 
og øvrig markedskommunikasjon 
er ment for å danne et inntrykk av den 
ferdige bebyggelsen og leilighetene, 
og kan således ikke anses som endelig 
leve-ranse. Inntegnet utstyr/inventar 
er kun retningsgivende for møbel-
pakkene.    

Utbygger tar forbehold om ev avvik 
i plantegningen og mulige endringer.

Selger forbeholder seg retten til 
å forestå fordelingen av sportsboder, 
samt plasseringen av disse. For komplett 
informasjon og kjøpsbetingelser 
må kjøpekontrakt med alle vedlegg være 
gjennomgått.

Det gjøres oppmerksom på at svinn-
sprekker og riss kan oppstå en tid etter 
overlevering. Spesielt gjelder dette 
i overgang mellom yttervegg og himling 
og i gjæring av gerikter. Dette er 
i utgangspunktet ikke reklamasjons-
berettiget. Dette vil bli befart ifm 
ettårsbefaring, hvor det gjøres avtale 
om en ev utbedring. 

Det gjøres oppmerksom på at sports-
boder ikke er egnet for oppbevaring 
av klesplagg og fuktighetsømfintlige 
gjenstander.

Trysil Alpine Lodge er planlagt å omfatte 
144 eierleiligheter som organiseres 
i et eierseksjonssameie. Selger forbe-
holder seg retten til å organisere 
leilighetsdelen i ett eller flere sameier. 
Videre inneholder prosjektet en anleggs- 
eiendom med næringsarealer. Nærings- 
arealene bygges i nedre del av bygg 
1 og 2, hvor utbygger/selger vil stå som 

eier av disse med den fulle disposi-
sjons- og råderett. Næringsarealene 
er tenkt å inneholde parkeringskjeller, 
boder, ski/sykkelservice med lager, bade- 
og spa-anlegg, trimrom, driftslager 
og leiligheter. Seksjonseierne vil 
få bruksrett til bod i næringsarealene. 

Det tas forbehold om endringer i plan-
lagt organisering og antall leiligheter/
seksjoner i de respektive byggetrinn. 

Innredninger er definert i egen beskriv-
else. Mer detaljert dokumentasjon 
av innredninger i kjøkken, bad og garde-
robe vil bli fremlagt på forespørsel.

Siden detaljplanlegging ikke er utført 
på det tidspunkt når denne beskrivelse 
er utarbeidet, tas det forbehold 
om dispensasjonsmessige endringer 
i fasadeutforminger/-uttrykk og at vegg-
tykkelser kan bli endret for å tilpasse seg 
nødvendige fremføringer av sjakter 
og tekniske anlegg. I tillegg kan det 
vise seg nødvendig og kasse inn mindre 
vertikale og/eller horisontale tekniske 
føringer for fremføring av tekniske 
anlegg. Tekniske anlegg vil primært 
bli plassert i teknisk bod sjakter eller 
lignende, men detaljprosjekteringen 
av tekniske fag kan medføre at plasser-
ingen vil måtte justeres noe.
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KJØPEKONTRAKT

Trysil Alpine Lodge  \\  Oppdragsnr 2189254

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr 43 1997 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten 
gjelder avtale etter lovens § 1, 1. ledd b; avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til 
grunn.

mellom

Trysilfjell Apartment Eiendom AS  
c/o Bjarne Sletten    
Bergevegen 54
2420 Trysil

heretter kalt selger, og

Navn kjøper 1      F.nr. 

Navn kjøper 2      F.nr.

Adresse     Postnr/sted    E-post

heretter kalt kjøper,  

er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

1 EIENDOMMEN
Kontrakten gjelder kjøp av bolig i eierseksjonssameie, gnr. 37, bnr. 1417 m. fl i Trysil kommune, heretter kalt Seksjonen. Eiendoms-
betegnelsen kan endres ifm byggetrinn I til V, slik at hvert byggetrinn får egen eiendomsbetegnelse.

Til Seksjonen medfølger 1 stk sportsbod i eiendommens fellesanlegg. 

Seksjonens adresse er: 

Bolignummer foreligger for tiden ikke.

Selger vil besørge og bekoste seksjonering, iht lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. Seksjonens endelige seksjonsnummer 
vil bli tildelt når seksjonering er gjennomført.
                                  
Med utrykket Seksjonen menes i denne kjøpekontrakt både den fysiske leilighet med tilleggsareal, samt den idéelle andelen 
av hele eiendommen med inn og utvendige fellesarealer.

2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 
Kjøpesummen er avtalt til
kr                            (kroner                            00/100) for Seksjonen.

Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering.

Betalingsplan
1)  10 % av kjøpesummen senest ti -10- dager etter kontraktsinngåelse
2)  Sluttoppgjør innen dato for overtakelse
 Sum kjøpesum  

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper uoppfordret følgende omkostninger samtidig med sluttoppgjøret, jfr punkt 1:
3) Tinglysingsgebyr av skjøte     
4) Tinglysings- og attestgebyr pantedokument (per stk.)
5) Andel startkapital til sameiet 5 000,-
6) Andel tilknytning for kabel-TV/bredbånd  
 Sum omkostninger  

 Kjøpesum og omkostninger i alt  

Sameiet og eierseksjonssameierne er fritatt for betaling av andel tilknytningsgebyr for kabel-TV/bredbånd. Dette som følge 
av en 60 mnd. bindende abonnementsavtale som er inngått av selger med Telenor, på vegne av sameiet ifm prosjektering 
og installering av teknisk infrastruktur i bygningene. Månedlige abonnementskostnader og hovedbestemmelser i avtalen fremgår 
av hhv budsjett felleskostnader for sameiet og leveransebeskrivelse, jfr punkt 13. 

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene og grunnlag for beregning av dokumentavgift av andel tomteverdi som 
følge av endringer i organisering i ett eller flere sameier, og endringer i offentlige avgifter eller gebyrer.

Alle gebyrer og avgifter til det offentlige ifm seksjonering og utbyggingen er inkludert i kontraktssummen. Ev taksering 
av Seksjonen står for kjøpers regning.

3 OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS. Kjøper betaler kjøpesum, omkostninger 
og ev forsinkelsesrenter.

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt skal innbetales til meglers klientkonto to -2- virkedager før overtakelsesdato, 
jfr buofl § 7. All innbetaling skal skje til EiendomsMegler 1 – oppgjørsavdelingen – pb 198 – 2302 Hamar, klientkonto 1800 60 46580 
merket med KID-nummer 

Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøper før den er innkommet meglers klientkonto. Skriftlig 
bekreftelse fra kjøpers bank om at slik betaling er overført må sendes e-post oppgjorhamar@em1.no

Dersom deloppgjør/sluttoppgjør betales senere enn avtalt, påløper p.t. 8.75 % forsinkelsesrente av den del av kjøpesummen som 
berøres av forsinkelsen iht enhver tid gjeldende rentesats iht lov om forsinkelsesrenter. Forrentning av en ev innbetalt del 
av kjøpesum, beregnet fra overtakelse, går til fratrekk i beregning av forsinkelsesrenter ved sluttoppgjør. Oppgjør betraktes 
å ha funnet sted på det tidspunktet beløpet er valutert meglers konto. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge 
betalingsfristen utover de frister som er avtalt i kontrakten med mindre forsinkelse er varslet fra selger.

Forsinkes innbetaling av kjøpesummen, samt betaling for alle tilleggsarbeider/endringer som kjøper måtte ha bestilt, med mer 
enn fjorten -14- dager for beløp som forfaller ti -10- dager etter kontraktsinngåelsen og tretti -30- dager for andre avtalte 
innbetalinger, regnes dette som vesentlig mislighold, og selger har rett til å heve kjøpet umiddelbart etter buofl § 57.

OM RETT TIL BOLIG I EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING MED TOMT

Org.nr 986 296 344  
Tlf.nr 949 89 532
E-post bjarne@trysilalpinlodge.com 

kr
kr
kr

kr
kr
kr 5 000
kr
kr

kr
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Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøpers side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge 
av hevingen. Påbegynte tilleggs- og endringsarbeider bestilt av kjøper må i tillegg betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke 
gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle kjøper.

Tinglysing av skjøte vil ikke finne sted før kjøper har foretatt fullt oppgjør inkludert betaling for alle tilleggs- og endringsarbeider, 
inkludert ev betaling av forsinkelsesrenter.

Kjøper har jfr buofl § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve over-
takelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av kjøper for beløp som 
er uberettiget/for mye deponert.

Ev forsinkelser med tinglysing som er begrunnet i forsinket oppgjør fra kjøpers side er kjøpers ansvar. Dersom kjøper har overtatt 
og/eller flyttet inn i Seksjonen før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier eller av andre grunner ikke presterer fullt 
oppgjør etter denne kontrakt, vedtar kjøper utkastelse fra Seksjonen uten søksmål og dom idet han da ikke har rett til å besitte 
Seksjonen, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). De deler av kjøpesummen som forfaller til betaling før overtakelsen, 
vil bli innsatt til meglers klientkonto. Beløpet kan kun utbetales til selger dersom tilfredsstillende selvskyldnergaranti iht buofl 
§ 47 foreligger.

Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges vil oppgjør med selger først finne sted ifm kjøpers overtakelse av Seksjonen.

4 TINGLYSING/SIKKERHET
Skjøte på Seksjonen utstedes av selger ved denne kontrakts inngåelse eller senest ved overtakelse og oppbevares i depot hos 
megler inntil overtakelse og fullt oppgjør har funnet sted. Tinglysing kan ikke finne sted før fullt oppgjør med tilleggsarbeider 
og omkostninger er betalt.

Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til megler som lyder på et beløp minst tilsvarende kjøpesummen. 
Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av megler. Pante-
dokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt besørge pante-
dokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing.

Senest innen ti -10- dager etter kontraktsinngåelse skal selger stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen, 
jfr buofl § 12. Garantien skal fremlegges for kjøper før hele eller deler av kjøpesummen innbetales. Kjøper er ikke pliktig til 
å innbetale noen del av vederlaget før selger har stilt garanti, jfr buofl § 12 siste ledd.

For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtakelsen skal garantien utgjøre 3 % av avtalt kjøpesum. 

For krav som fremsettes innen 5 år fra overtakelse skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum.

Selger garanterer at Seksjonen overleveres fri for andre panteheftelser enn dem kjøper selv påhefter. Dersom det blir to -2- eller 
flere sameier vil det kunne bli tinglyst forpliktigelser til felles ansvar for drift, vedlikehold m.v. på nabosameiet til dette sameiet. 
Kjøper har fått seg forelagt utskrift fra grunnboken og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er gjort kjent med at grunnboks-
utskriften omfatter hele eiendommen (før seksjoneringen).

All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest, og i god tid før 
overtakelse, overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

5 UTFØRELSE OG BEBYGGELSE
Avtalens omfang fremgår av de nedenstående kontraktsdokumenter og bilag spesifisert i pkt 13. Selgers ytelser skal være i sams-
var med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Ytelsene skal ha god håndverksmessig standard og svare til opplysninger 
om egenskaper eller bruk som er gitt i samsvar med avtaleinngåelsen eller ved markedsføring, med unntak av markedsføringen 
på internett som er omtrentlig. Det vises til buofl § 25, 26 og 27.

Inneholder kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle 

foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtalen foran standardiserte bestemmelser. Ved motstrid mellom 
leveransebeskrivelse og tegninger gjelder leveransebeskrivelsen.

Prosjektets illustrasjoner utgjør ikke en del av disse tegninger og er heller ikke et kontraktsdokument.

Tomten skal være iht leveransebeskrivelsen.

6 ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG
Avtale om endringsarbeider, tilleggsarbeider og tilvalg skal avtales direkte mellom kjøper og entreprenøren, med tillegg 
av ev lovpålagt medvirkning fra selger. Avtalen skal være skriftlig og klargjøre for kjøper de kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvenser endringen/tillegget innebærer. Det vises til buofl §§ 7 og 8.

Ved endringer eller tilleggsarbeider skal det opprettes en skriftlig avtale med angivelse av hva endringen innebærer for vederlag 
og ev tilleggsfrist. Ovennevnte endrings-/tilleggsarbeid skal faktureres direkte fra entreprenør til kjøper, med ev lovpålagt garanti- 
stillelse fra selger. Generelt vil endrings- og tilleggsarbeider som avtales mellom kjøper og entreprenør ikke bli omfattet 
av selgers garantiansvar, men være et garantiansvarsforhold som reguleres direkte mellom entreprenør/underentreprenør.

Kjøper kan under ingen omstendighet kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers 
vederlag med mer enn 15 %. Det vises til buofl § 9.

Da prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt, vil muligheten for å bestille endringer 
i utførelsen begrenses etter hvert som byggingen foregår.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens 
kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike 
endringer. Leveransebeskrivelsene som er angitt i prospektet regulerer innredning i den enkelte seksjon. Entreprenør vil overfor 
kjøper også fremlegge mulighet for valg av alternative leverandører.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysinger av nødvendig erklæringer knyttet til gjennomfør-
ingen av prosjektet. Ev tinglysingsomkostninger dekkes av selger.

Det tas forbehold om at det kan forekomme mindre avvik ift vedlagte tegninger.

7 FERDIGSTILLELSE
Forventet ferdigstillelse er estimert til 4. kvartal 2021 eller 1. kvartal 2022, basert på en planlagt byggestart i 2. eller 3. kvartal 2019 
og med ca 24-27 måneders byggetid. Tidspunktet er å forstå som foreløpig, ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Arbeidet skal 
utføres med rimelig fremdrift og uten unødige avbrudd. 

Når selger har opphevet forbehold stilt i avtalen, vil selger fastsette en overtakelsesperiode med inntil tre -3- mnd intervall. Selger 
vil holde kjøper orientert om fremdriften. Selger plikter, senest 2 måneder før ferdigstillelse av Seksjonen, å meddele kjøper skrift-
lig om fast overtakelsesdato. Kopi av meddelelsen sendes også til megler. Denne varslede dato gjelder da som bindende over-
takelsesdato, er ev dagmulktsutløsende og skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Kjøper kan ikke motsette seg en tidligere 
overtakelse enn det selger har estimert i dette punkts 1. avsnitt.

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i buofl § 11 er oppfylt.

Selger skal innkalle til overtakelsesbefaring i samsvar med buofl § 15. Ved befaringen skal det føres protokoll over feil og/eller 
mangler som skal rettes av selger. Protokollen skal undertegnes av begge parter og kopi skal sendes megler. Forut for overtakelse 
kan selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres på samme måte som ved overtakelse. Dette skjer ev 2-3 uker 
før overtakelsesdatoen.

Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, dog skal ikke arbeidene være til hinder for 
at hele Seksjonen kan bebos. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge ved overtakelsen.
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Ved forsinket overtakelse som skyldes forhold på selgers side, gjelder bestemmelsene i buofl § 18 om dagmulkt (0.75 promille 
per dag) og § 19 om erstatning. Ev krav om dagmulkt oppfordres påført protokoll på overtakelsesbefaring. Kjøper har allikevel krav 
på dagmulkt iht buofl § 18, selv om kravet ikke påføres protokollen.

Ved vesentlig forsinkelse, unntatt force majeure, har kjøper rett til å heve kontrakten og få tilbakebetalt innbetalt del av kjøpesum, 
inkludert påløpte renter på meglers konto som følge av innbetalingen.

Selger plikter å rette feil/mangler som inngår i protokollen uten unødig opphold og iht overtakelsesprotokoll. Utvendig arbeid 
gjøres iht årstidene, for øvrig henvises det til buofl §§ 10 og 11. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på avtalt leveranse. 

Kjøper plikter uten kompensasjon eller vederlag å gi selgers folk adgang til Seksjonen innenfor normal arbeidstid (kl 07.00-16.30), 
slik at ev rettelser kan bli utført på rasjonell måte.

Skulle det for øvrig være feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har selger rett til å gi kjøper prisavslag 
istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/mangelen ikke vesentlig reduserer Seksjonens verdi, jfr buofl § 32.

8 OVERTAKELSE
Kjøper har ikke rett til å overta Seksjonen før hele kjøpesummen med endrings-/tilleggsarbeider, inklusive omkostninger 
og ev forsinkelsesrenter iht punkt 2 og 3, er innbetalt. Kjøper har deponeringsrett til sikkerhet for ev krav mot selger dersom deler 
av den avtalte ytelsen ikke er levert eller er omtvistet ved overtakelsen. Det vises til buofl §§ 24, 31 og 49.

Når Seksjonen er overtatt bortfaller kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen, med mindre annet er avtalt på overtakelses- 
befaringen mellom kjøper og selger. Slik avtale skal inngå i protokollen ved overtakelsesforretningen og inneholde bestemmelse 
om størrelsen på ev beløp som skal tilbakeholdes. Beløpet deponeres hos megler og frigivelse av dette beløpet krever begge 
parters signatur. Beløpet skal stå i rimelig forhold til verdien av de gjenstående arbeider. Med mindre annet er avtalt vil renter 
på et ev tilbakeholdt beløp ifm overtakelsen tilfalle selger.

Synlige feil og mangler må påberopes ved overtakelsesbefaringen. Slike feil og mangler kan ikke påberopes av kjøper etter 
overtakelse.

Dersom Seksjonen har feil/mangler som gir kjøper grunnlag til å ikke overta Seksjonen, vil den innbetalte del av kjøpesummen 
bli sperret på meglers klientkonto, inntil Seksjonen kan overtas, jfr buofl §§ 15 og 31. Renter i forsinkelsesperioden tilfaller kjøper.

Ved overtakelse skal eiendommen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer at kjøper må akseptere begrensede tilfeller 
av byggestøv på enkelte overflater, samt at gulvflater generelt kan inneha begrensede tråkkmerker og/eller vaskestriper ved 
slepelys fra vinduer. 

Fellesarealer er ferdigstilt ved overtakelse. Andel av utomhusanlegg og øvrige utomhusarealer vil bli ferdigstilt ved overtakelse, 
eller så snart dette er gjennomførbart iht temperatur og årstid etter overtakelse av seksjonen. Overtakelse av alle fellesareal 
ivaretas av Sameiets styre. Ved overtakelse av utomhusarealet frigis garantien/deponert beløp som ev er avsatt til dette formål 
hos megler. Det tas forbehold om at hele fellesarealet med adkomster først vil bli ferdigstilt suksessivt og i sammenheng med 
de kommende byggetrinn. 

Fra overtakelse går risikoen for Seksjonen over på kjøper. Kjøper svarer for påløpte utgifter samt oppebærer ev inntekter. 
Når overtakelsesforretning har funnet sted, anses kjøper i hvert tilfelle å ha godtatt Seksjonen som kontraktsmessig, dog med 
forbehold om ev bemerkninger i overtakelsesprotokollen.

Kjøper er oppmerksom på at det vil kunne bli anleggsvirksomhet og byggearbeider på naboeiendommer ved utvikling av de 
videre byggetrinn på delområdene S7 og S8. Videre er kjøper kjent med de reguleringsforhold som er gjeldende for de nærligg- 
ende områdene og anmodes om å holde seg fortløpende oppdatert ved ev fremtidige endringer i disse. 

9 GARANTI OG REKLAMASJONSRETT
Selger skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av Seksjonen om lag ett år etter overtakelsen. Selger skal føre protokoll på samme 

måte som ved overtakelsesforretningen. Det vises ellers til buofl § 16. For Sameiets fellesarealer vil selger innkalle sameiets styre 
til tilsvarende befaring.

Selger gir fem -5- års garanti for Seksjonen som er omhandlet i kontrakten, regnet fra overtakelsesdato. Garantien dekker et beløp 
som tilsvarer 5 % av kjøpesummen. Garantien skal utstedes direkte til kjøper, ev kan 3 % garantien opptrappes innen betalingsfor-
fall for sluttoppgjør. Original garanti overleveres megler og oversendes så kjøper etter at overtakelsen har funnet sted.

Kjøper er spesielt gjort oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Seksjonen i garantiperioden må godkjennes 
av garantisten. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter:
 ·  Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold                                                                                                   
 ·  Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/eller feilaktig bruk av Seksjonen med utstyr      
 ·  Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som selger ikke kan lastes eller ha ansvar for

Reklamasjoner iht ovennevnte garanti må meldes skriftlig til selger med kopi til garantisten jfr buofl § 30. Ev reklamasjoner 
og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle leilighetene, så sant ikke normal bruk av Seksjonen krever at en ev feil 
utbedres omgående. 

Reklamasjonsretten iht buofl § 30 er begrenset til fem -5- år etter overtakelsesdato.

10 RISIKO – FORSIKRING
Seksjonen står for selgers regning og risiko frem til overtakelse har funnet sted iht punkt 1 og 7 i kontrakten. 

I byggetiden, og frem til overlevering, holdes Seksjonen særskilt forsikret av selger. Styret i sameiet plikter å tegne egen forsikring 
ved overlevering, og melde fra om dette til selger som da kan slette sin forsikring. Etter dette tidspunkt er sameiet ansvarlig for 
forsikring.

Kjøper må selv tegne egen innboforsikring fra og med overtakelsesdato.

Dersom Seksjonen skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade før overtakelsen, kan denne kontrakt opp- 
rettholdes fullt ut dersom kjøper ønsker det. Skadeserstatning skal i så fall utbetales selger/selgers byggelånsbank som har plikt 
til å foreta gjenoppbygging/utbedring av bygget på kortest mulig tid uten pristillegg eller forrentning av den kapital som 
er innbetalt á konto ifm kjøpet.

11 SAMEIET
Ved ervervet av Seksjonen blir kjøper sameier i eierseksjonssameiet Trysil Alpine Lodge I. Selger forbeholder seg retten til enten 
å velge en løsning med ett -1- eierseksjonssameie felles for Trysil Alpine Lodge I (bygg 1 og 2), II (bygg 3), III (bygg 4), IV (bygg 5) 
og V (bygg 6) eller en løsning med to -2- eller flere sameier.

Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. Kjøper plikter å rette seg 
etter sameiets vedtak og vedtekter, samt betale sin andel av sameiets utgifter (fellesutgifter). De ulike kostnadspostene i fellesut-
gifter for sameiet vil bli fordelt andelsvis mellom seksjonene, og beregnes delvis etter seksjonens bruksareal og delvis på antallet 
seksjoner. Det er utarbeidet et utkast til budsjett for felleskostnader fordelt på de respektive seksjoner i sameiet, se vedlegg jfr 
pkt. 13. Budsjett for fellesutgifter for sameiet fastsettes av vedtak i sameiet på årsmøtet. På bakgrunn av erfaringstall fra sammen-
lignbare sameier og estimerte kostnader for første driftsår, så er Seksjonens andel av sameiets felleskostnader stipulert til 
ca kr                    per måned. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert som følge av endringer i konsumprisindeks, 
vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak m.m. Det tas forbehold om at selger kan justere stipulerte felleskostnader som følge 
av endringer i budsjettpostene.

Selger har rett, men ikke plikt, til å engasjere forretningsfører de første to -2- driftsårene. Sameiet kan fritt velge å skifte 
forretningsfører fra 5. driftsår. Leverandør av fiberoptikk er valgt for de første 5 driftsårene, jfr punkt 2.
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Selger, eller selgers representant, har som eier av usolgte seksjoner møterett i styremøter uavhengig om vedkommende er valgt 
som styremedlem i sameiet.

Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg 1. prioritets panterett for et beløp tilsvarende to -2- ganger folketrygdens 
grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 31, som sikkerhet for sameierens forpliktelser. 

Kjøper er kjent med at selger ifm oppføring av salgs- og byggetrinn 1 vil organisere U2 og U1 (parkering), samt øvrige nærings- 
arealer/-seksjon(-er) som en egen anleggseiendom. Selger vil stå som eier av anleggseiendommen og næringsseksjonen(-e), 
og har den fulle disposisjons- og råderett over disse.

Kjøper er kjent med at det for området som sameiet ligger i er vedtatt regulerings- og festebestemmelser om plikt til utleie i deler 
av året gjeldende for 75 % av leilighetsseksjonene. Det er inngått privatrettslige avtaler for å sikre utleieplikten og at sameiets 
standard opprettholdes. For seksjonsnummer som er opplistet i vedlegg 1 i utkast til vedtekter så er det vedtatt plikt til utleie 
deler av året, minst fjorten -14- uker, administrert av Trysil Alpine Lodge AS. For øvrige/resterende seksjoner er det vedtatt plikt 
til at ev utleie skal administreres av Trysil Alpine Lodge AS. Samtlige har i tillegg plikt til å inngå og være bundet til drifts- 
og renholds- avtale administrert av Trysil Alpine Lodge AS.

12 BEFARING PÅ BYGGEPLASS
Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter forutgående avtale med 
entreprenør og/eller selger.

13 BILAG
Eiendommen overleveres iht følgende kontraktsdokumenter som er forelagt kjøper:

 ·  Plantegning av Seksjonen i målestokk 1:50
 ·  Leveransebeskrivelse
 ·  Utkast til vedtekter for sameiet inkl oversikt over seksjonsnummer med utleieplikt
 ·  Grunnboksutskrift for eiendommen datert 11.03.19
 ·  Kopi av festeavtale tinglyst 28.03.17
 ·  Reguleringsplan med bestemmelser for Trysilfjell Turistsentert datert 15.12.09 med mindre endring datert 28.01.19
 ·  Prospekt med planskisse
 ·  Prisliste datert 
 ·  Budsjett felleskostnader
 ·  Kopi av buofl 

14 TVISTER
Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller av gjennomføring av denne handel skal partene søke å løse den 
oppståtte konflikt i minnelighet.

Dersom kjøper tar rettslige skritt med påstand om at kjøpet ikke er kontraktsmessig er kjøper likevel forpliktet til å foreta oppgjør 
overfor megler som bestemt i denne kontrakt. Ev tvister blir å føre i Seksjonens verneting.

15 SPESIELLE FORHOLD/FORBEHOLD
Kjøper er kjent med at Seksjonen er under prosjektering. De endelige prosjekterte tegninger kan derfor ha mindre avvik fra 
vedlagte prospekt og planskisse, uten at dette skal ha praktisk betydning for kjøpers bruk av Seksjonen. 

Selger tar forbehold om nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser og om ev endringer i prosjekteringen etter krav fra 
myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. 

Det tas videre forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet som økonomisk 
forsvarlig. Dersom selger innen 01.12.19 ikke har opphevet forbehold stilt i kontraktsdokumentene, kan hver av partene heve denne 
bindende avtale og ev inngått kjøpekontrakt uten forpliktelser ovenfor den annen part. Kjøper får da tilbakebetalt ev forskudds-
betalt beløp inkludert påløpte renter. 

BJARNE SLETTEN
for Trysilfjell Apartment Eiendom AS

Sted og dato

BJØRN AASMUND SLETTEN
for Trysilfjell Apartment Eiendom AS

KJØPER 1

KJØPER 2

Selger forbeholder seg retten til å endre antall bolig- og næringsseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets 
felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap 
uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte leiligheter i prosjektet. 
Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende leiligheter i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan 
ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

Denne kontrakt er opprettet i tre -3- likelydende eksemplarer hvorav hver av partene får ett -1- eksemplar hver, og ett -1- 
eksemplar beror hos megler, EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS.
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter for Sameie Trysil Alpine Lodge 1 og 2, utarbeidet av Utbygger/Selger 
ifm salg av leiligheter i prosjektet. Utkastet må således oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter 
og plikter, og kan bli betydelig endret ifm ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak m.v. Det tas uttrykkelig forbehold 
om organisering og oppdeling i antall eierseksjonssameier og eierseksjoner for området Trysil Alpine Lodge. Det vises for øvrig 
til de forbehold som er tatt inn i prospekt og annet salgsmateriell. Endelige vedtekter fastsettes av utbygger. 

1 SAMEIEGJENSTAND
1.1 Navn 
Sameiets navn er Sameie Trysil Alpine Lodge.

1.2 Hva sameiet omfatter
Disse vedtektene gjelder for sameiet for eiendommen gnr. 37 bnr. 1417 i Trysil kommune, heretter kalt Eiendommen.  

Utbygger er Trysilfjell Apartment Eiendom AS, heretter kalt Utbygger. 

Det enkelte sameiers ideelle andel i Eiendommen (seksjoner) utrykkes i en brøk kalt Sameiebrøken. 

Sameiet består av 144 boligseksjoner, næringsseksjoner, samt fellesarealer. Eiendommen utgjør en sammenhengende 
bygningsmasse bestående av:
 · Leiligheter
 · Anleggseiendom som inneholder næringsarealer (parkeringskjeller, restauranter, lobby, spa og badeanlegg, skiservice,  

 boder og lagerrom, tekniske rom m.v.). 
 · Fellesarealer 

Til hver boligseksjon er det knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av en hoveddel og eventuell(e) tilleggsdel(er). 
Hoveddelen består av en klar avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang. Hver boligseksjon har bruks-
rett til en parkeringsplass og en bod. Den eventuelle tilleggsdelen består av arealer som i den tinglyste seksjonsbegjæringen 
er definert som tilleggsdeler til bruksenheten.

De deler av Eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal, herunder korridorer, trapper, heiser, lager 
for driften av leilighetene, tekniske rom o.l.

Hoveddel, tilleggsdel og sameiebrøk for hver eierseksjon, samt fellesarealer, fremgår av den vedlagte seksjonsbegjæring 
med vedlegg, tinglyst (dato). Seksjonene kan ikke skilles ut fra dette sameiet.

1.3 Formål
Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområdet, 
eiendeler, m.v. tilhørende sameie, til beste for så vel eiere og brukere av seksjonene.

2 BRUK AV EIENDOMMEN
2.1 Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som en eier over sin seksjon og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse 
og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene. 
I forbindelse med eierskifte skal det straks gis skriftlig melding til styret ved forretningsfører om ny eier, samt melding om 
ny adresse på eier, eller navn og adresse på eiers kontaktperson.

Dersom senere byggetrinn blir realisert og skal være en del av dette sameiet, er samtlige seksjonseiere forpliktet til å medvirke 
til nødvendig reseksjonering og/eller endring av vedtekter.

2.2 Utleieklausul  
For området som sameiet ligger i er det vedtatt regulerings– og festebestemmelser om plikt til utleie deler av året, gjeldende 
for 75 % av leilighetsseksjonene. I vedlegg 1 til vedtektene er det listet opp hvilke leiligheter (seksjonsnummer) på Eiendommen 
som er beheftet med slik utleieplikt i vintersesongen, 14 uker fra 1. november til 1. mai ,(utleieplikten omfatter alle dager i de 
aktuelle ukene, syv dager, fra mandag til søndag).

2.3 Administrering av utleie, booking, renhold og øvrig drift
For å optimalisere all utleie, booking, renhold og øvrig drift på Eiendommen er det vedtatt at dette skal administreres 
av Utbygger. Samtlige seksjonseiere, også fremtidige seksjonseiere, vil således være bundet av avtalen om utleie, booking m.m., 
administrert av Utbygger eller av et annet selskap som Utbygger utpeker. 

Utbygger har en tidsubegrenset rett til å benytte ganger, korridorer, trapper, heiser m.v. i sameiet i forbindelse med utførelsen 
av drift iht pkt 2.2 og 2.3.
 
2.4 Faktisk råderett
Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet med de begrensninger som nevnt i pkt 2.2 og 2.3. Seksjonseieren har og 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. 

Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene skal brukes. Årsmøtet kan vedta 
og endre ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordens-
regler.

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller 
unødvendig måte.

Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever reseksjonering.

2.5 Parkeringsplasser og bod
Det er knyttet bruksrett til en bod og leierett til en parkeringsplass for hver seksjon. Leieretten til parkeringsplassen er subsidiert 
og anses som privat, den kan derfor ikke fremleies. 

Utbygger har rådigheten/eiendomsretten over parkeringsarealene og over eventuelle ledige/ikke tildelte parkeringsplasser 
og kan fritt leie ut eller selge disse. 

Bruksenheter i Bygg 1 har fortrinnsrett til leie av ledige plasser. Deretter kan plasser leies ut til bruksenheter i Bygg 2 og hvor 
fortrinnsrett går etter størrelse på enheten. Ved lik størrelse avgjøres prioritet etter ansiennitet. Ved lik ansiennitet avgjøres til-
delingen ved loddtrekning. De parkeringsplassene som ikke selges eller leies ut til bruksenheter i totalprosjektet Trysil Alpine 
Lodge, har Utbygger rett til å selge eller leie ut til andre.

Det blir anlagt et begrenset antall ladestasjoner for el-biler med sirkulert utleie – utleie for en ladning om gangen.

2.6 Parkering og andre tiltak for seksjonseier med nedsatt funksjonsevne
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens 

SAMEIEVEDTEKTER – UTKAST

GJELDENDE SAMEIE TRYSIL ALPINE LODGE

Boligseksjon er her å forstå som fritidsleilighet.
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eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
Bruksrett til tilrettelagte parkeringsplasser er forbeholdt beboere som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et dokumentert 
behov for tilrettelagt plass. Retten varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Utbygger kan gi nærmere regler om tildelings- 
kriteriene. 

Det er ikke nødvendig å reseksjonere i hvert enkelt tilfelle. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige 
seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtekten. Vedtekten må registreres i Foretaks-
registeret.

2.7 Dyrehold
Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at gode grunner taler for dyre-
hold og at dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

3 FORDELING AV FELLESKOSTNADER OG FELLESINNTEKTER
Kostnader med Eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter Sameie-
brøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nyttet for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 
Dette kan være vedlikeholdskostnader på fellesdeler og fellesareal, bygningsforsikring, kollektivavtale for leveranse av signal 
til tv/bredbånd, andel av drift- og vedlikeholdskostnader p-kjeller, heiser, brannalarm, sprinkleranlegg, administrasjonskostnader, 
kostnader forretningsfører, festeavgift, veiavgift, skatter og andre avgifter m.m.

Kostnader som kan avgrenses til hver enkelt seksjon, som for eksempel oppvarming og varmt tappevann, kaldt vann og forbruk 
av elektrisitet (inkludert nettleie), betales av den enkelte seksjonseier etter faktisk forbruk.

Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den 
som følger av første ledd.

Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke 
sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller 
andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter 
en måneds varsel.

Inntekter av Eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameie-
brøken. 

4 PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSER
De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jfr eierseksjons- 
loven § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to -2- ganger folketrygdens grunnbeløp 
på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det 
har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

5 VEDLIKEHOLD
5.1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik 
at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:
 a) inventar
 b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
 c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
 d) skap, benker, innvendige dører med karmer

 e) listverk, skillevegger, tapet
 f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
 g) vegg-, gulv- og himlingsplater
 h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
 i) vinduer og ytterdører
 j) innvendige flater på balkong eller lignende

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende 
som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke 
utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger 
som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er synlige i eller lett tilgjengelige fra bruks- 
enheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere og andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkass-
ing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller 
hærverk.

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer og er i forskriftsmessig 
stand.

For utleiepliktige enheter skal eier sørge for at nødvendig vedlikehold/reparasjoner skjer fortløpende slik at utleie ikke blir 
forhindret i den pliktige utleieperioden.

Seksjonseieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning etter denne 
bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten sin skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jfr eierseksjons- 
loven § 34.

For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert 
mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er erstatningsansvarlig betale 
forsikringens egenandel. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer 
som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. 

5.2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlike-
holdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper 
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 5.1. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet 
har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjons- 
eieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som 
nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke 
skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
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Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal det erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruks- 
enhetene, jfr eierseksjonsloven § 35.  

5.3 Bygningsmessige arbeider
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger eller lignende, 
skal skje etter en samlet plan vedtatt av årsmøtet. Slike tiltak skal samordnes med utbygger i en helhetlig plan for vedlikehold 
og oppgradering av anleggsmassen. Arbeidet skal utføres av fagkyndig og dokumenteres overfor utbygger og sameiet. 
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og eierseksjonsloven krever årsmøtets 
samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsett- 
else. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. 

6 MISLIGHOLD
6.1 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge 
seksjonen, jfr eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 
Frist for utbedring av misligholdet kan ikke settes kortere enn 6 måneder.

6.2. Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens, eller seksjonens bruker, oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, 
eller seksjonseierens, eller brukers, oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve 
fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jfr eierseksjonsloven § 39. 

7 ÅRSMØTE
7.1 Årsmøtets myndighet 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. 

7.2 Flertallskrav og begrensninger i årsmøtets myndighet Hver seksjon gir én -1- stemme i årsmøtet. Ved opptelling av stemmer 
anses blanke stemmer som ikke avgitt.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer.
Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om:
 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlike 

 hold i det aktuelle sameiet
 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne 
  i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum.
 f) endring av vedtektene med mindre loven stiller strengere krav.

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører 
med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halv- 
parten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjons- 
eierne uttrykkelig sier seg enige.
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Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
 a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
 b) oppløsning av sameiet
 c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter
 d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket  

 medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

7.3 Årsmøtet
Alle seksjonseierne har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også seksjonseiers 
ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. Slik møte 
og uttalelsesrett gjelder også for styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon. Styreleder og forretningsfører 
har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.
 
En seksjonseier kan møte ved fullmektig etter skriftlig fullmakt. 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 til årsmøtet dersom årsmøtet gir tillatelse. 
Avgjørelsen fattes med vanlig flertall. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst 
en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

7.4 Innkalling til årsmøte
Årsmøtet innkalles av styret med skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan 
om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst fem dager.

Dersom styret misligholder sin plikt til å innkalle til ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan seksjonseier, styremedlem eller 
forretningsfører kreve at tingretten snarest og for seksjonseiernes felles kostnad innkaller til møte.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas 
med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 
Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om 
det før fristen.

7.5 Hvilke saker årsmøtet skal og kan behandle
Årsmøtet skal behandle saker 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 regnskapsoversikt for foregående kalenderår 
 c) velge styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg.

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.

Bortsett fra saker som nevnt i pkt a) til c) kan årsmøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. 
Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står 
i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt årsmøte til avgjørelse 
av forslag som er fremsatt i møtet.

7.6 Møteledelse. Protokoll 
Årsmøtet skal ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være seksjonseier. 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. 
Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én -1- seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant de som er til stede. 

Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

8 STYRET
8.1 Valg av styre
Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en -1- leder. Styret skal ha tre -3- medlemmer, og to -2- varamedlemmer.

Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt. Bare myndige, fysiske personer 
kan velges som styremedlem. Årsmøtet kan også velge varamedlemmer til styret. Styremedlem tjenestegjør i to -2- år om ikke 
annet er bestemt av årsmøtet. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 

8.2 Styremøter 
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. 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 vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, er møtelederens stemme utslagsgivende. De som stemmer for 
et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
Styreprotokollen skal være tilgjengelig for årsmøtet.

8.3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar 
med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, anledning til å treffe alle 
beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

8.4 Styrets beslutningsmyndighet
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller 
årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.  

9 FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.

Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, hører det inn under styret å engasjere forretningsfører og andre funksjonærer. 
Styret er ansvarlig for instruks til sameiets funksjonærer, honorarfastsettelse, tilsyn samt innhenting og avvikling av eksterne 
oppdragstakere.

10 INHABILITET
Ingen kan delta i avstemning om et søksmål mot en selv eller ens nærstående, ens eget eller ens nærstående ansvar overfor 
sameiet, eller et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride 
mot sameiets interesser. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter vedtektenes pkt. 20.

Reglene om inhabilitet ved avstemning gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

Et styremedlem eller forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende selv 
eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
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11 HVEM SOM KAN FORPLIKTE SAMEIET UTAD
Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter 
og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal 
og fast eiendom for øvrig. 

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som 
styret.

12 MINDRETALLSVERN
Årsmøtet, styret eller andre som representerer sameiet, kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller 
andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

13 REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært 
årsmøte.

Regnskapet skal føres og årsregnskap og årsberetning skal utarbeides i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold 
av regnskapsloven.

14 REVISJON
Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor. 

Regnskapet skal revideres av en person valgt av årsmøtet.

Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

Revisor har rett til å være til stede i årsmøtet og til å uttale seg.

15 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. 

    

UTLEIEPLIKTIGE LEILIGHETER

TYPE

PRESTIGE A-101

PRESTIGE END A–102 

PRESTIGE END RIGHT A-103 

PRESTIGE END MIDDLE A-104

PRESTIGE CORNER A-106

PRESTIGE CORNER END A-107

JUNIOR B A-109

JUNIOR + A-110

SENIOR A-112

SENIOR CORNER A-113

DOUBLE STANDARD A-114

STUDIO A-115

STUDIO CORNER A-116

STUDIO SHORT A-117

INNER CORNER A-118

JUNIOR ONE A-119

JUNIOR TWO A-120

JUNIOR CORNER A-111

PRESTIGE END LEFT A-105

JUNIOR A-108

BRA/P-ROM

119/117 m2

130/128 m2

131/130 m2

131/130 m2

136/135 m2

142/135 m2

88/86 m2

88/86 m2

103/101 m2

107/102 m2

66/64 m2

37/36 m2

40/39 m2

32/31 m2

81/80 m2

48/47 m2

78/77 m2

117/116 m2

131/130 m2

88/86 m2

LEILIGHETSNUMMER

521, 621

–

–

205

214

–

415s, 418s, 515s, 525s, 625s, 627s, 712st, 
714st

419, 526 

413, 417s, 420, 513, 524s, 527, 624s

–

201s, 203s, 204, 210s, 211, 301s, 303s, 
304, 310s, 401s, 403s, 404, 410s, 501s, 
503s, 504, 510s, 516s, 517, 518s, 531s, 
601st, 607st, 613st, 614s, 615, 616s, 617, 
701s, 702, 703s, 704

216s, 217, 218s, 319s, 320, 321s, 423s, 
424, 425s, 530s, 612st

215, 318, 422, 529, 611t

207, 307, 407, 507, 519s, 520, 620, 707

312, 412, 512, 609t

411, 511, 608t

311

416, 523, 623 

206

202s, 208, 209s, 302s, 308, 309s, 402s, 
408, 409s, 414, 502s, 508, 509s, 514, 
522s, 622s, 709s

ANTALL

5

1

8

2

4

1

8

5

9

2

33

11

5

10

4

3

1

4

8

20

SENGEPLASSER

6–10

6–8

6–8

6–8

6–8

6–8

4–6

5–8

5–8

5–8

3–4

2

2

2

4–6

2

4–6

6–8

6–8

4–6

CR

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja
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Sted og dato 

KJØPSBEKREFTELSE

Sendes til: EiendomsMegler 1  \\  trysil@em1.no  \\   Storgata 26, 2408 Elverum 

Navn 1

Pnr/Org.nr

Adresse

Postnr/sted

Land

Mobil

E-post

Navn 2

Pnr/Org.nr

Adresse

Postnr/sted

Land

Mobil

E-post

Navn (1) vil bli benyttet som hovedkontaktperson hvis ikke annet er særskilt avtalt ifm signatur og vedståelse av denne 
kjøpsbekreftelsen. 

Jeg/vi inngår herved bindende avtale med selger om kjøp av leilighetsnr  i Trysil Alpine Lodge, salgstrinn 1 iht prisliste, 
prospekt med prosjektbeskrivelse og vedlegg, samt dette kjøpstilbudet med informasjon og vilkår til

fast pris kr       - kroner      00/100

med tillegg av omkostninger jfr prislisten for Trysil Alpine Lodge salgstrinn 1, datert

FINANSIERINGSPLAN

Egenkapital (bankinnskudd, kontanter, eiendom)

Lån/mellomfinansiering i

Kontaktperson/kunderådgiver                                                                                                                                    

Ev forbehold/forutsetninger

Kr

Kr

Tlf.

Signatur 1 Signatur 2Ill
us

tr
as

jo
n 

 fr
a 

le
ili

gh
et

 9
0

3 
– 

av
vi

k 
fr

a 
st

an
da

rd
 le

ve
ra

ns
e 

fo
re

ko
m

m
er
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil

Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller 
skriftlige bekreftet og skal oversendes 
signert via e-post eller leveres til megler.

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som 
mulig med hensyn på finansiering, finans-
institusjonens kontaktperson, samt andel 
egenkapital. 

Megler bekrefter overfor kjøper at kjøps- 
tilbudet aksepteres.

Vær oppmerksom på at det ikke eksist-
erer noen form for angrefrist ved kjøp 
og salg av eiendom. 

Dersom kjøper anses som profesjonell, 
og det innleveres flere enn en -1- kjøps-
bekreftelse på en og samme leilighet 
fra to eller flere selskaper som anses som 
å være i samme konsern, forbeholder 
selger seg retten til å avslå alle kjøps- 
bekreftelser med unntak av ett -1- fra 
dette konsern.

AVTALEVILKÅR
Kjøpekontrakt vil bli signert etter at kjøps- 
tilbudet er akseptert av selger. Megler vil 
innkalle til kontraktssignering.

BETALINGSBETINGELSER
10 % av kjøpesummen betales senest 
ti -10- dager etter at kjøpekontrakt 
er undertegnet, forutsatt at tilfreds-
stillende garanti fra selger iht buofl 
§ 12 er etablert. Hvis kjøper er å anse
som profesjonell skal det innbetales
20 % av kjøpesummen senest ti -10-
dager etter at kjøpekontrakt er under-
tegnet. Resterende kjøpesum og omkost-
ninger betales ved overtakelse.

Ev tilleggs-/endringsarbeider skal betales 
og avtales direkte med utførende entre-
prenør i sin helhet før de påbegynnes.

KOSTNADER VED KONTRAKTSBRUDD
Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra 
kjøpes side, vil selger holde kjøper ansvar-
lig for økonomiske tap og merkostnader 
som følge av hevingen, jfr buofls bestemm- 
elser. 

Påbegynte tilleggs- og endringsarbei-
der må i tillegg betales i sin helhet. Hvis 
kontrakten ikke gjennomføres vil renter 
på innbetalte forskudd tilfalle kjøper.

OMKOSTNINGER
Det henvises til prislisten for de stipul-
erte omkostningene per leilighet.

Det tas forbehold om endringer av 
omkostningsbeløpene som følge av 
politiske vedtak eller lovendringer. Iflg 
gjeldende bestemmelser fra Kartverket 
gjelder fritak for beregning av dokument- 
avgift for nyoppført bolig på festet tomt. 

UTLEIEPLIKT
Kjøper er kjent med at det for området 
som sameiet ligger i er vedtatt reguler- 
ings- og festebestemmelser om plikt 
til utleie i deler av året gjeldende for 
75 % av leilighetsseksjonene. Det er 
inngått privatrettslige avtaler for å sikre 
utleieplikten og at sameiets standard 
opprettholdes. For seksjonsnummer som 
er opplistet i vedtekter er det vedtatt 
plikt til utleie deler av året, minst 14 uker, 
administrert av Trysil Alpine Lodge AS. 
For øvrige/resterende seksjoner, 
de som ikke har utleieplikt, følger det 
plikt om at ev utleie skal administreres 
av Trysil Alpine Lodge. Samtlige har 
i tillegg plikt til å inngå, og være bundet 
til drifts- og renholdsavtale, administrert 
av Trysil Alpine Lodge.

ALMINNELIGE FORBEHOLD
Selger tar forbehold om nødvendige 
privat/offentligrettslige tillatelser og 
om ev endringer i prosjekteringen etter 
krav fra myndighetene, entreprenør eller 
underentreprenør. Det tas videre forbe-
hold om tilfredsstillende forhåndssalg, 
samt at selger anser gjennomføringen 
av prosjektet som økonomisk forsvarlig. 
Dersom selger innen 01.03.20 ikke har 
opphevet forbehold stilt i kontrakts- 
dokumentene, kan hver av partene heve 
denne bindende avtale og ev inngått 
kjøpekontrakt uten forpliktelser ovenfor 
den annen part. Kjøper får da tilbake-
betalt ev forskuddsbetalt beløp inkludert 
påløpte renter. Selger forbeholder seg 

retten til å endre antall leilighets- 
og næringsseksjoner, samt eierbrøken 
og utkast til budsjett for sameiets felles- 
kostnader som følge av dette. Selger 
forbeholder seg retten til å transportere 
kjøpekontrakt fra selger til et annet 
selskap uten samtykke fra kjøper. Selger 
forbeholder seg retten til enhver tid 
å justere salgspriser på usolgte leilig-
heter i prosjektet. Uavhengig om prisfor-
langende for tilsvarende leiligheter 
i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen 
blir justert opp eller ned, kan ingen 
av partene av den grunn kreve prisavslag 
eller pristillegg.

Felleskostnader fordeles delvis per 
m2 BRA, og delvis på antall enheter. 
Dette medfører at mindre leiligheter får 
høyere felleskostnader per m2 BRA enn 
større leiligheter.  Det tas forbehold om 
endringer i vedtekter og fordelings-
prinsipper, samt stipulerte felleskost-
nader for den enkelte leilighet. Endelige 
vedtekter fastsettes av utbygger. 

Selger har rett til å gjøre mindre 
endringer i konstruksjon, fasader, 
tekniske installasjoner og materialvalg 
som ikke reduserer leilighetens kvalitet, 
uten at dette gir kjøper rett til endring 
av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger 
mellom prospekttegninger og beskriv-
elser, gjelder beskrivelser foran tegn-
inger. Det tas forbehold om justeringer 
og endringer av utomhusplanen.

Eiendommen selges fri for panteheft-
elser, dog med unntak for heftelser 
som påhviler sameiet. Selger kan tinglyse 
bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av 
myndighetene.  

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten 
ikke kan transporteres uten etter 
samtykke av selger. Garantier kan ikke 
transporteres uten etter samtykke fra 
både selger og garantist.
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Illustrasjon – det tas forbehold om feil



Det tas forbehold om skrivefeil. 



trysilalpinelodge.com      trysil@em1.no


