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I Trysil har det alltid vært en rik tradisjon for sam
handling, engasjement og lidenskap. Dette gjør at 
stemningen her er av en helt unik karakter. Trysil har  
i dag Norges største alpinanlegg 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 beliggenhet og med store ambisjoner.

Trysil Alpine Lodge skal oppleves som hyggelig, ukom
plisert og komfortabelt – et perfekt sted for aktivitet 
og avslapning, med naturen rett utenfor stuevinduet.
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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 et helstøpte lodge-konsept, inspirert av de store 

skistedene i Aspen, Beaver Creek og Chamonix.

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 store 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 arkitekttegnet og det 
er lagt stort fokus på løsninger som gir funksjonell komfort og trivsel. Majoriteten av leilig
hetene får et komplett kjøkken og en stue med god plass til å ta imot gjester. I tillegg har 
noen 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.    

Byggetrinn 1 inneholder 45 leiligheter, samt parkeringskjeller og boder. Byggetrinnet har 
planlagt ferdigstillelse i 4. kvartal 2022.

Vi som står bak Trysil Alpine Lodge mener vi er godt på vei til å skape den komplette boopp
levelsen i Trysilfjellet. Et trygt, komfortabelt og pulserende område som skal fylles med vari
erte aktiviteter og tjenester for både store og små. I tillegg skal vi tilby komfortable og tilpas
ningsdyktige løsninger som du kan skreddersy etter behov, og med det oppnå den perfekte 
rammen for ditt opphold i Trysil.



8 9

Petter Birkrem
m +47 932 62 900
trysil@privatmegleren.no

Trysil@privatmegleren.no  // Trysilalpinelodge.com
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TRYSIL HELE ÅRET!
Her i Trysil finner du aktiviteter eller ting å gjøre året rundt.

Selv om vi er mest kjent som den store vinterdestinasjonen, har vi et års-
hjul som er proppfull av muligheter. Fellesnevneren for hovedaktivitetene 

sommer og vinter, er at de er tilpasset hele familien. 
Trysil har ambisjoner om store satsinger på barmarksesongen fremover, 

for å befeste posisjon som helårsdestinasjon.

VINTER
Vinteren er preget av at vi er Norges største 
alpindestinasjon, med alle tilbud og mulighe
ter som er i og omkring skianlegget. Et anlegg 
som setter familien «først» og vil dyrke felles
kapet vi har sammen med nære og kjære. 

Trysil har også mange andre aktiviteter på 
denne årstiden som langrenn, hundespann, 
paragliding, stjerne kikking, kanefart med mer.

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, inklu
dert 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 Europacupnivå, være et ”must”. 
Tenk deg å ta heisen opp klokka 07 om mor
genen, spenne på deg skiene, og – hvis det 
har snødd godt om natten – cruise ned i pud
der, kanskje helt for deg selv. 

SKICROSS, SLALÅM OG SNØSCOOTER
Skistar fun slope er et eventyrskiområde med 
inspirasjon hentet fra snowpark og skicross
banemiljøer. Lek deg på ski mellom broer, 
terrengveier, tunneler og andre morsomme 
elementer. 

Det finnes også spesielle arenaer for parallell
slalåm, selftimer, speedski, og parker for alle 
nivåer. I Trysils terrengpark 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 Turistsenter, som 
kanskje er et av Norges mest populære bar
neområder. Området er godt tilrettelagt med 
enkle tallerkenheiser, rullebånd, selftimerba
ne, lette skibakker og en artig akebane. Her 
dukker også Valle ofte opp – en hyggelig og 
oppfinnsom aktivitetsmaskot. I Blåparken er 
det jevnlige arrangementer for de yngre, med 
for eksempel skattejakt, show og snøscooter
skyss. 

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 ambisjonen er en kort 
eller lang tur. Populære Skihytta og Fageråsen 
er flotte utgangspunkt for en vellykket skitur, 
men du har mange områder å velge i. 

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

VÅR OG SOMMER
Vår og sommer er en tid for å komme ut å gjøre 
noe sammen. Om du liker et aktivt alternativ så 
kan klatring, sykkel, rafting eller rulleski være 
tingen. Det er heller ikke feil med en kanotur 
nedover elva, kanskje med fiskestang. Eller 
hva med en tur på golfbanen, hvor vi også  
finner minigolf og petanquebane.

HØSTEN
Høsten setter Trysil i utrolig flotte farger. Hva med en tur for å finne bær i vakre omgivelser, 
kanskje stoppe opp og ta litt niste, og bare kose seg. Toppturer er fortsatt veldig populært,  
og en kommer frem på oppmerkede løyper. De fleste aktiviteter som du kan gjøre på somme
ren, kan du også gjøre på høsten. Sykle på fine flytstier og avslutte dagen med et godt måltid  
i lune omgivelser.

STISYKLING, RAFTING, KLATREPARK  
OG GOLF
Om sommeren er sykling blitt svært populært. 
Liker du stisykling, er stiene i Gullia eller Fjell
runden ideelle. Om du ønsker en større utfor
dring, 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.

Skandinavias lengste vassdrag, Trysilelva, 
benyttes til både rafting og surfing med elve
brett, med sesong fra mai til oktober. I litt 
stillere vann kan du også leie kano. For øvrig 
har storområdet Trysil gode fiskemuligheter 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, tu
ren regnes som en fantastisk naturopplevelse. 
Det finnes også en rekke toppturer i området, 
og dette kan gjøres både til fots eller på ski, 
sommer som vinter. Trysil har 10 flotte topper 
å velge mellom, og mange gjør det til en tra
disjon 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 kom
plett klatrepark for familier med barn som er 
store nok, og både barn, ungdom og voksne 
får brynt seg på varierte vanskelighetsgrader. 
Den ”obligatoriske” ziplineren er svært po
pulær, og fra parken kan man høre lyden av 
frydefulle hvin i det en klatrer suser gjennom 
luften. 

Trysil Alpine Lodge har rusleavstand til Trysil
fjellet Golfbane, et utmerket anlegg med 18 
hull, treningsfasiliteter med eget innspills og 
chiphull, puttinggreen, øvingsbunker, drivin
grange, samt en minigolfbane. 
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PLUG
AND PLAY (FLYT)

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

Vi vil at Trysil Alpine Lodge skal oppleves 
som hyggelig, ukomplisert og komfortabelt. 
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 kan tilby 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 personlig låsbart skap/bod.
 
Både fellesarealene og leilighetene i Trysil 
Alpine Lodge er større enn gjennomsnittlig 
standard, og gir en følelse av armslag og kom
fort. Samtlige leiligheter har komplett kjøkken 
med hvitevarer fra Miele, med unntak av de 
ulike variantene av studioleiligheter som får 
tilpassede løsninger ut ifra sine respektive 
størrelser.

Mye av dagen går ofte med til ski eller andre 
utendørsaktiviteter, og da kan det være deilig 
å komme tilbake til en god og tilpasset leilig
het som ligger i turistsenteret.
Alt du trenger har du rett ved deg.
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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

FAKTA OM PROSJEKTETS BYGGETRINN 1

Adresse:  Trysil Alpine Lodge, Velkomstvegen 35, 2420 Trysil
Prisantydning:  fra kr 2 290 000,
Eiendomstype:  fritidseiendom
Tomteareal:  ca 2 da. Felles for sameiet
Bra/prom:  ca. 31141 m2.
Byggeår:  2021/2022
Ant. Senger:  2–10
Felleskostnader:  estimeres til 35 kr pr. m2/mnd

TRYSIL ALPINE LODGE
Trysil Alpine Lodge har umiddelbar 
tilgang til alt i skianlegget , med 
ski-in/ski-out på vinteren. Og nær-
het til klatrepark , sykkel og golf. 
Butikker og restauranter “nesten” 
rett utenfor inngangsdøren. Trysil 
Alpine Lodge er særstilt med sin 
unike plassering.

Innvendig vil store 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.

Interiørstilen i Trysil Alpine Lodge beskriver 
arkitekten som «alpine modern style». En stil 
som er koselig, komfortabel og i kontakt med 
naturen via store vinduer som omfavner dags

lyset, og rammer inn utsikten.

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

Vi setter nå igang byggetrinn 1 som består av 
45 leiligheter.

BYGGETRINN 1

BYGGETRINN 2 
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Will Hentchell
359 Design · Denver, Colorado

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 Slet
tenfamilien og deres partnere,» sier arkitek
ten 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. Arkitektkontoret 359 Design 
er internasjonalt anerkjent for sin kunnskap og 
erfaring om lodger på skidestinasjoner som 
Aspen, Beaver Creek, og Snowmass i Colorado. 
Parallelt med Trysil Alpine Lodge har de pågåen
de prosjekter i Chamonix og Japan.

ET NYTT NORSK BEGREP
Lodging er et forholdsvis nytt begrep i Norge, 
men i Aspen har ferievarianten lange tradisjo

ner. Særlig rundt høytider som jul og nyttår 
er de amerikanske skistedene 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 ameri
kanske lodgen?

Familiene Sletten og Sørhuus’ ønske om å 
fremheve lokale tradisjoner, kombinert med 
Hentschels kjennskap til Trysil som destina
sjon, ble førende for utformingen av prosjek

tet og etableringen av et nytt helstøpt, norsk 
logdekonsept. Interiørstilen i Trysil Alpine 
Lodge beskriver Hentschel som alpine moder
ne 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 vin
terstid, 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.

FRA ASPEN
TIL TRYSIL
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UTLEIE SIKRER 
LIV OG GODE TILBUD

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

et rikt utvalg av tilbud – året rundt. 

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 forventning om å komme til et 
levende miljø med lys i vinduene og mennes
ker rundt deg. 

I Trysil Alpine Lodge ønsker vi at gjestene skal 
føle seg som en del av et fellesskap, og at lei
lighetene derfor skal være i jevnlig bruk, også 
utenom de typiske høysesongene.

Utleie skaper aktivitet og gir et godt grunnlag 
for næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Try
sil. Ved å sikre arbeidsplasser basert på jevn 
turisme, vil butikker, restauranter og andre 
tjenestetilbydere lettere ha et kundegrunnlag, 
og flere spennende aktører vil kunne etablere 
seg. 
Trysil sikrer dermed et godt, attraktivt og hel
hetlig tilbud for sine gjester.

Det behøver ikke å være enten eller:
Noen av leilighetene i Trysil Alpine Lodge 
inneholder et eget lockoff rom, som vi har 
valgt å kalle connection room.
Connection room består av soverom/opp
holdsrom, 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.

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 inntekter, og for 75 % av 
leilighetene medfører det også krav om utleie. 
De resterende 25 % av leilighetene har utleie
fritak, men kan leies ut etter eiers eget ønske.

UTLEIEPERIODEN
Perioden for utleieplikt gjelder i vinterseson
gen, fra 1. november til 1. mai. I denne perio
den er 14 av ukene utleiepliktige, og du har 12 
uker til rådighet for eget opphold. Du står fritt 
til å velge hvilke uker dette skal være. Viser 
det seg å være ledig kapasitet i de utleieplikti
ge 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.

På side 38 finner du en oversikt over alle 
leilighetene i prosjektet hvor det medfølger 
utleieplikt, og hvilke enheter som ikke har 
utleieplikt.
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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 
åpnet vinteren 2019/2020. Med korresponderende buss er 
Trysil Alpine Lodge est. 40 minutter unna. Det er også mulig
heter 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........................................................ 2 min Barbacoa............................................................ 3 min

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

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

Happy Faces Food & Bar.................. 3 min TASTE........................................................... 2 min

La Pasteria............................................... 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 Sportslodge’n.......................................... 5 min

Gullia sykkelpark ................................ 5 min Høyt & Lavt - klatrepark..................... 5 min

Trysilfjellet Golfbane.......................... 7 min Fjellekspressen....................................... 3 min
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LEILIGHETENE
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Følgende enheter har ikke utleieplikt:

601, 602, 603, 604, 605, 606, 501, 502, 
401, 402.

Leilighetene er merket med 
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HVORDAN VELGE?

I et stort utvalg av leiligheter, kan det være en  
stor utfordring å finne den rette for deres behov. Det vi kan fastslå  

er at alle her ligger veldig sentralt for aktiviteter sommer som vinter.
For å hjelpe til i prosessen foreslår vi at dere tar stilling til de  

forskjellige valgene som er listet under.

HVILKEN LEILIGHETSTYPE PASSER 
OSS?
Vi har 8 forskjellige leilighetstyper. I størrelse 
varierer disse fra 31 m2 til 141 m2. Fra studio
leilighet til leilighet med 4 soverom. 

Ta stilling til spørsmålene under, så vil du be
grense utvalget til 1–2 modeller.
• Behov for fullverdig kjøkken?
•  Hvor mange soverom trenger dere?  

Kan de kombineres med sovesofa?
• Hvor mange bad?

HVOR I BYGGET VIL VI VÆRE?
Her må dere tenke igjennom både hvilken 
etasje som foretrekkes, men ikke minst hvor 
dere ønsker utsikten. Det kan være vanskelig. 
Vi vet at innbyggere i et dalføre, bygger for 
utsikt ned og utover dalen. Her vil du få en 
flott utsikt utover dalføret, samtidig som du er 
skjermet for støy og innsyn fra fjellsiden.  
Tilreisende derimot kan ha sterkt ønske om 
utsikt mot bakker og fjell. Vendt mot torggata, 
heisene og bakkene, vil du kunne føle anleg
get på pulsen.

Hvis solforhold er viktig, vil du ha den på mor
genen eller ettermiddagen?

Du kan også tenke deg hvordan en typisk 
dag vil være? Tidlig opp og ut, nyte solen på 
ettermiddagen, eller en rolig start i leiligheten 
med mer aktivitet på dag og ettermiddag, så 
passer det kanskje med morgenkaffe i solopp
gang.
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OPPDRAGSTAKER
Privatmegleren Ullevål
Avdeling Trysil

Dato: 19 nov 2020

Ansvarlig meglere

Petter Birkrem
Tlf: 93 26 29 00
Epost: Trysil@privatmegleren.no

EIERFORHOLD
Eier/utbygger
Trysil Alpine Lodge AS

EIENDOMSBETEGNELSE
Eiendommen og bygningene i byggetrinn 1, 
som i dag har adkomst via Velkomstvegen, vil 
senere få tildelt adresse fra Trysil kommune.

Eieform
Festet tomt. Eierseksjonssameie.

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

Eiendommen vil bli omorganisert da eiendom
men er under fradeling fra flere eiendommer. 
Eiendommen vil bli seksjonert iht. eiersek
sjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65. Endelig 
adresse og seksjonsnummer fastsettes av 
kommunen innen overtakelse.
Hver seksjon utgjør en sameieandel med 
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og 
rett til sameiets felles tomt/arealer. 

Byggeår: 2020/2022 for trinn 1

INFORMASJON FRA MEGLER

STIPULERT OVERTAKELSE:
Første byggetrinn: Estimert overtagelse er 
4 kvartal 2022, gitt byggestart ca. 2 kvartal 
2021. Dersom byggestart blir utsatt, vil estim
ert overtagelse bli utsatt med tilsvarende tid. 

Estimert byggetid er beregnet til ca. 1824 
måneder. Dette gjelder ikke som en bind
ende frist for å ha boligen klar for over
takelse, herunder ikke grunnlag for å kreve 
dagmulkt. En senere igangsetting og/eller en 
lengre byggetid enn forventet kan medføre 
en senere overtakelse. Etter at selgers forbe
hold er bortfalt skal selger skriftlig meddele 
til kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsesin
tervall. Selger skal med minst 3 måneders 
varsel angi overtakelsesmåneden til kjøper 
innen den første måneden for tidligere 
varslet intervall. Det eksakte overtakel
sestidspunktet skal gis med minst 6 ukers 
varsel. Selger kan kreve overtakelse inntil 
4 måneder før det opprinnelige ferdigstil
lelsesintervallet. Selger skal i så fall skriftlig 
varsle om dette minimum 2 måneder før den 
nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse 
beregnes det dagmulkt fra den nye over
takelsesdatoen. Endringer i fremdrift pga. 
kjøpers endrings eller tilleggsbestilling skal 
varsles kjøperen umiddelbart. 

AREALER:
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det 
arealet av bruksenheten som ligger innenfor 
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal 
som opptas av vegger, rør og ledninger, sjak
ter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor 
bruksenheten (NS 3940). 

AREAL OG TYPE TOMT:
Festet felles tomt per dags dato på ca. 20 da. 
Tilliggende tomteareal vil bli hensiktsmes
sig delt mellom bebyggelsen for byggetrinn 
1 og de kommende 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. 
Utomhus arealet vil bli opparbeidet med 
asfalterte og stenbelagte veier og gangom
råder, grøntarealer og beplantning, samt en 
stemningsfull belysning.  Utomhusplan ligger 
vedlagt salgsoppgaven. 

Selger forplikter seg til å gjøre ferdig utom
husområdet så snart som mulig etter at all 
bebyggelsen er ferdig utbygget. Avhengig 
av årstiden kan ferdigstillelse av utomhusare
alene bli utført etter overtakelse av leilighe
tene. Blir ferdigstillelse på høsten er det 
naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt 
våren etter. I så fall vil kjøper ha rett til å 
holde tilbake kr. 30 000, av kjøpesummen 
for uferdig utomhusareal ved overtakelsen.
Styret vil ha fullmakt til å gå ferdigbefar
ing av fellesarealene samt fullmakt til å frigi 
eventuelt tilbakeholdt beløp som tjener som 
sikkerhet for uferdig arbeid på fellesareal. 

ØKONOMISKE FORHOLD – SAMEIET:

SAMEIET:
Området er planlagt å bestå av flere bygget
rinn og sameier som vil oppstå over flere år 
etter hvert som  utbyggingen  gjennomføres. 
Dette byggetrinnet 1  er  en  sammenhengende  
bygningsmasse  hvor deler  av  eiendommen  
vil  inneholde  et  eierseksjonssameie  (heretter 
kalt  sameie)  bestående av totalt 45 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 utkast til vedtekter for 
sameie(ene). Kjøper plikter å rette seg etter 
de til enhver tid gjeldende vedtekter. Selger 
tar forbehold om endringer som er hensikts
messige eller nødvendige i perioden frem til 
overtakelse.

Utbygger har rådigheten/eiendomsretten over ev usolgte parkering
splasser, 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 innenfor 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.

FELLESKOSTNADER:
Det er budsjettert månedlige felleskostnader for de enkelte leilighe
tene.  Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker 
utført i felles regi, og fordeles iht vedtektene. Månedlige fellesut
gifter 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, 
snørydding og strøing foran inngangspartier/nødutganger, orden og 
ryddighet for uteområder inkl garasjer, internkontroll iht gjeldende 
lover, vakt/sikkerhet, revisor og styrehonorar, forretningsførsel, 
vaktmestertjenester og renhold m.v. er inkludert. Endelig budjett 
fastsettes på sameiemøte. Det tas forbehold om endringer i stipul
erte fellesutgifter da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøk
kel for fordeling 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 forretningsfører for sameiet. 

FASTE LØPENDE KOSTNADER: 
Utover det som er nevnt under salgsoppgavens punkt om felleskost
nader, eiendomsskatt og offentlige/kommunale avgifter, kommer 
kostnader til innboforsikring, abonnementskostnader til fiber med 
tvsignal (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 
bruksenhet 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 abonne
ment. Se gjeldende prisliste for mer informasjon.

PARKERING:
Med hver leilighet tilhører det en  1 parkeringsplass i parker
ingskjeller. Til leilighetenen 601, 501, 502, 401 og 402, medfølger 
ytterligere en 1 parkeringsplass. Det er mulig å kjøpe til ekstra park
eringsplasser til leiligheten. Gjesteparkering vil også i hovedsak være 
i parkeringskjelleren, etter gjeldende regler. Det er mulig å etablere 
elbil lader på pplass gjennom tilvalg.
Selger fordeler parkeringsplasser i forbindelse med seksjoneringen. 
Det er etter offentlige krav tilrettelagt for parkering for personer 
med nedsatt funksjonsevne i garasjeanlegget. Eventuelle kjøpere 
som får tildelt slik plass uten å dokumentere behov må i henhold til 
vedtektene akseptere at styret pålegger å bytte plass dersom det 
kommer en beboer som kan dokumentere behov for parkering for 
personer med nedsatt funksjonsevne og som eier en annen parker
ingsplass i sameiet.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av 
garasjeanlegget med parkeringsplasser og boder vil bli utformet. 
Dette vil enten bli organisert som et garasjesameie (næring) der 
hver plass utgjør en ideell andel av sameiet, alternativt at pplassen 
blir seksjonert som tilleggsdel til boligseksjonen. 

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 leilighetene. For disse enhe
tene er det inngått privatrettslige avtaler for å sikre utleieplikt og at 
sameiets standard opprettholdes. Dette vil gjelde for de seksjonene 
som er oppgitt i eget vedlegg (se vedlegg 1 etter utkast til vedtek
ter). Utleieplikten 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.

SEKSJONERING:
Kjøper plikter å overta selv om seksjoneringen ikke er tinglyst per 
overtagelsestidspunktet. 

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. 

OFFENTLIGE FORHOLD 

LIKNINGSVERDI FOR FRITIDSBOLIG: 
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i 
forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes 
med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes 
av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der 
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle 
andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se 
nærmere info på www.skatteetaten.no.

EIENDOMSSKATT:
Det er eiendomsskatt i Trysil kommune og eiendomsskatteseddel 
opprettes for hver eiendom og sendes eier av nytt skatteobjekt. 
Kommunestyret vedtok 17. desember 2019 at skattesatsen skal være 
på 1,8 promille og bunnfradraget på 250 000 kroner for boliger og 
fritidsboliger. Stortinget har i tillegg bestemt at takstverdien skal 
reduseres med 30 % før eiendomsskatten regnes ut.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER:
Kommunale vann og kloakkavgifter vil i utgangspunktet faktureres 
direkte til sameieren. Per. 2020 er avgiftene inkl mva som følger: 
• Vann etter målt forbruk med kr. 32 per m3. 
• Kloakk etter målt forbruk med kr. 21 per m3. 
•  Årlig abonnementsgebyr for vann kr. 1897, og for kloakk kr. 2621,. 

Totalt kr. 4 518,. Årlig leie for installert vannmåler kr. 300,
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FERDIGATTEST:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig 
før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at 
overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar eiendommen. Kjøper 
plikter å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse, selv om seks
joneringen ikke er tinglyst. Selger vil i så fall besørge seksjonering så 
snart som mulig etter overtakelsen.

VEI/VANN/AVLØP:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei som 
driftes og vedlikeholdes av Trysilfjell Utmarkslag. 

TINGLYSTE HEFTELSER:
Leiligheten selges fri  for  panteheftelser  med  unntak  av  sameiets 
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  feste
kontrakt 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 desem
ber 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. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/ 
erstatning for tinglysning av denne type erklæringer/servitutter.

OFFENTLIGE PLANER:
Området vil bli utbygget iht. gjeldende reguleringsplan for Trysil 
Turistsenter. Områdene som  berører  Trysil  Alpine  Lodge  er  i 
reguleringsbestemmelsene  (og  kart)  benevnt  som  områdene  S7. 
Det gjøres oppmerksom på at utbygger har gjennomført reguler
ingsendringer  hva  gjelder  byggehøyder,  parkeringsdekning  og  
formålsgrense. Kontakt  megler  for  kopi  av  gjeldende  regulering
splan  og  informasjon om øvrige  reguleringsplaner  i  området.

KONSESJONSPLIKT/ ODEL:
Det er ikke konsesjonsplikt eller odel.

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

TILVALG:
Innenfor gitte tidsfrister i salgs og byggeprosessen vil kjøperne få 
anledning til å påvirke enkelte material og innredningsvalg.  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.

Kjøper kan ikke kreve endringer eller tilvalg som endrer vederlaget 
(kjøpesummen) med mer enn 15 %. Selger har rett til å ta seg betalt 
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 
§ 44.

Det vil være muligheter til å gjøre enkelte individuelle tilpasninger 
i leiligheten innenfor gitte frister og mot tillegg i prisen. Kjøper får 
et eget møte med utbygger/totalentreprenør og underleverandører 
for avklaring av tilvalg. Tilvalg vil primært bli avtalt direkte mellom 
leilighetskjøper og entreprenør/fagleverandør. Ved tilvalg 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 

TVkontakter 
 Ekstra Pplass 
 Etablere elbillader på Pplass. 
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.

SELGERS FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om at det er gitt igangsettingstillatelse og andre 
nødvendige godkjenninger fra offentlige myndigheter. 
At prosjektet har oppnådd 30 solgte leiligheter for salgstrinn 1.
Selgers styre beslutter byggestart.
Selger tar forbehold om at byggelån er åpnet og tilsagn om tilfredss
tillende entreprisekontrakt.
Selger må senest innen01.12.2021 gi skriftlig underretning til 
kjøper dersom ovennevnte forhold påberopes og kjøpekontrakten 
kanselleres. Dersom kansellering ikke har skjedd innen 01.12.2021, 
anses forbeholdet bortfalt og Kjøpekontrakten er endelig. Kanseller
ing anses skjedd på det tidspunkt Selger har sendt meddelelse om 
dette.
Ved selgers kansellering av kjøpekontrakten, vil kjøper få alle 
innbetalte beløp tilbakebetalt med tillegg av påløpte renter på 
meglers klientkonto. Ut over dette har partene ingen krav mot hver
andre.

GENERELLE FORBEHOLD: 
Selger forbeholder seg retten å forestå fordelingen av sportsboder, 
samt plasseringen av disse. Det gjøres oppmerksom på at sports
boder ikke er egnet for oppbevaring av klesplagg og fuktighetsøm
fintlige gjenstander.
Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre/
kre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette.
Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av pros
jektet (kvaliteter, utforming, m.m.), vises det til kvalitetsbeskrivelsen i 
prospektet. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, 
tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens 
kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 
Er det motsetninger mellom prospekttegninger og leveransebeskriv

elsen, gjelder leveransebeskrivelsen foran tegninger. Det tas forbe
hold om justering og endringer av fasader og utomhusplan. Selger 
kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller 
som er pålagt av myndighetene.
Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har Selger rett til å ha 
stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt 
ha stående skilt på den solgte eiendom. Det må også påregnes 
byggestøy i denne perioden. Eventuelle skader som dette måtte 
påføre eiendommen, skal Selger snarest utbedre. Selger forbeholder 
seg rett til endring av prislisten uten varsel på usolgte boliger og 
pplasser. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i 
byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, pers
pektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av 
illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innred
ninger, møblering, beplanting og arkitektoniske detaljer mv. som ikke 
inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike 
innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. 
Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Det tas forbehold 
om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner kan bli endret. 
Siden detaljplanlegging ikke er utført på det tidspunkt når denne 
beskrivelse er utarbeidet, tas det forbehold om dispensasjonsmes
sige endringer i fasadeutforminger/uttrykk og at veggtykkelser 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 
plasseringen vil måtte justeres noe.
Det gjøres oppmerksom på at svinnsprekker 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 utgangspunk
tet ikke reklamasjonsberettiget. Dette vil bli befart ifm ettårsbefaring, 
hvor det gjøres avtale om en ev utbedring.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten 
etter samtykke av selger. Dersom transport godkjennes, påløper et 
gebyr på kr. 15.000, inkl. mva.  

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER:
Se vedlagte prisliste.

DET SKAL I TILLEGG TIL KJØPESUMMEN BETALES FØLGENDE: 
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,. Tinglysningsgebyr og attest
gebyr pr. panterettsdokument kr. 784,50,. Det tas forbehold om 
endringer i de offentlige gebyrene, og endring av tomteverdien som 
grunnlaget for beregning av dokumentavgift.

BETALINGSPLAN:
I forbindelse med kontraktsinngåelsen skal det innbetales 10 % av 
kjøpesummen for leiligheten og evt. garasjeplass etter påkrav med 
syv dagers betalingsfrist så snart selger har stilt garanti iht. buofl. § 
12. Innbetalingen må være fri egenkapital. Beløpet blir stående på 
meglers klientkonto frem til overskjøting, med mindre selger stiller 
garanti etter buofl. § 47. Frem til garanti etter buofl. § 47 stilles, anses 
beløpet som et depositum iht. buofl. § 46 (2). Ved utstedelse av 
forskuddsgaranti utbetales beløpet av megler til selger mot doku

mentasjon av garanti. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 
garanti etter § 47 er stilt, eller seksjonen er overskjøtet, forutsatt at 
de overstiger en halv R. Resterende del av kjøpesummen, tilvalg/
endringer og kjøpsomkostninger innbetales til megler senest 3 
virkedager før overtakelsen. Selger forbeholder seg retten til å stille 
§ 47garanti også for sluttoppgjøret, altså i perioden fra overtakelse 
til tinglysing av skjøtet/den formelle hjemmelsovergangen. Forsinkes 
betalingen med mer enn 30 dager, har selger rett til å heve kjøpet og 
foreta et dekningssalg iht. buofl. Selger vil holde kjøper ansvarlig for 
selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. 
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers eventuelle 
innbetalinger, herunder også for renter og andre omkostninger som 
påløper på grunn av kjøpers mislighold.

SALGSBETINGELSER:
Kjøpet reguleres av bustadoppføringsloven i tilfeller hvor selger er 
profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer bl.a. at kjøper 
har krav på garantier iht. buofl. § 12. I de tilfeller hvor kjøper er profes
jonell iht. bustadoppføringslovens regler, dvs. gjør kjøpet som ledd i 
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhend
ingsloven eller etter bustadoppføringsloven med fravikelser. Pros
jektets standard kjøpekontrakt skal legges til grunn for avtale med 
forbruker. Kontrakten ligger vedlagt prospektet.

AVBESTILLING:
Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale 
er inngått gjennom kjøpetilbud (bud) og budaksept. Ved kjøpers 
avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha 
erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper 
gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, 
bl.a. avhengig av markedsutviklingen. Bestilte endrings og tilleggsar
beider må uansett betales i sin helhet. Skjer avbestillingen før igang
setting, settes avbestillingsgebyret til 10 % av kjøpesummen.

GARANTI ETTER BUOFL. § 12 OG § 47:
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til over
takelsen, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjon
sperioden på fem år etter overtakelsen, jf. buofl. § 12. Unntatt fra 
dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part/ næringsdriv
ende; da stilles det ikke garanti. Det er tilstrekkelig at selger stiller 
garanti straks etter at selgers forbehold er bortfalt jf. buofl. § 12 
niende ledd. 

Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti. 

 At prosjektet har oppnådd 30 solgte leiligheter for salgstrinn 1.
 At det er gitt igangsettingstillatelse og andre nødvendige godkjen
ninger fra offentlige myndigheter
 Selger tar forbehold om at byggelån er åpnet.

Forbehold om byggestart utsetter ikke § 12 garantien iht. loven.ww

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper før over
skjøting, stilles det garanti etter buofl. § 47.

MEGLERS VEDERLAG OG UTLEGG SOM DEKKES AV SELGER:
Meglers vederlag utgjør kr. 30 00050 000, eks. mva. pr. enhet. 
Bonus ved oppnådd salg. I tillegg betaler selger 2x kr. 19 900, eks. 
mva pr. salgstrinn i tilrettelegging, samt kr. 4 790, eks. mva. i oppgjør
shonorar. Utlegg dekkes av oppdragsgiver fortløpende. 
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SALGSPROSESSEN
Boligene selges til faste priser. Innlevert kjøpstilbud er bindende 
for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. 
Megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Selger har 
rett til å endre priser på usolgte boliger til enhver tid. Salgsoppgaven 
benyttes som vedlegg til bindende kjøpstilbud og er å regne som et 
bindende juridisk dokument. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/
kjøp av fast eiendom. Når et bud er innsendt til megler og han har 
formidlet innholdet i budet til selger (kommet til selgers kunnskap), 
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem 
til akseptfrist, men mindre budet før denne tid avslås av selger. Når 
en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfris
tens utløp er det inngått en bindende avtale. Kopi av budjournal vil bli 
oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for 
budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom full
mektig. Øvrige budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN 
TRANSAKSJON,
TILTAK MOT HVITVASKING, M.M.
Iht. hvitvaskingsloven av 01. juni 2018 om hvitvasking og terrorfinan
siering er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontrolls av 
oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal også kartleg
ges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimering kan 
megler ikke etablere kundeforhold og heller ikke gjennomføre 
transaksjonen. Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straf
feloven §§131 til 136A kan megler stanse gjennomføringen av transaks
jonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser dette vil 
kunne medføre.

FINANSIERING:
Som et av landets største finanskonsern tilbyr Nordea alle typer bank
tjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud 
til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt 
mellom deg og bankens dedikerte kunderådgiver i dette prosjek
tet, og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din 
låneforespørsel. Privatmegleren mottar formidlingsprovisjon fra 
Nordea for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som 
har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en inter
navregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader 
for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert til 
kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for 
formidling av kontakt til Nordeas lånekonsulenter

 SALGSOPPGAVEN:
Følgende dokumenter utgjør en del av prosjektets
salgsoppgave:
• Leveransebeskrivelse/romskjema
• Salgstegninger
• Prisliste
• Utarbeidet budsjett for sameiet 
• Utkast til vedtekter for sameiet og garasjesameiet
• Selgers standard kjøpekontrakt

Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter, budsjett, festekon
trakt og pantattest med servitutter er tilgjengelig hos megler.
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LEVERANSE
BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er utarbeidet for 
å orientere om de til nå planlagte bygnings og installasjonstekn
iske kvalitetene 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 detaljprosjek
teringen og dialog med planmyndigheter må påregnes.

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

UTOMHUS
Bygget har et tomteareal som strekker seg noen meter utenfor bygn
ingskroppen. Øvrige areal utenfor tomten vil være aktivitets og tekn
isk 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 belegningsstein, områder for lek, beplantninger og benker. 
Opparbeidelsen vil skje trinnvis i takt med utbyggingen. 

Det etableres tineanlegg i kjøreveg ved innkjøring til parkeringsk
jeller. 
Eierseksjonssameiet står ansvarlig for driftsutgifter av fellesarealer og 
utomhusarealer inkl brøyting av fortau. 
Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger og/eller 
endringer ifh det som vil bli gitt i rammetillatelse på utomhusarealene 
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. Områ
det grenser mot felles vegsystem i Trysil Turistsenter, bl.a. Velkomst
vegen 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 hovedinn
ganger, 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 eluttak på terrassen/balkongen.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER
Grunn- og fundamenter
Byggene fundamenteres iht forskrifter.

Bærende konstruksjoner og dekker
Vertikale bærekonstruksjoner utføres som kombinasjon av betong
vegger, betongsøyler og brannisolerte stålsøyler. Alle horisontale 
bærekonstruksjoner i byggene utføres av betongdekker med hoved
bæring av brannisolerte stålbjelker og/eller betongbjelker.

Dekker og himlinger
Dekker leveres i betong. Himlinger i leiligheter leveres som en kombi
nasjon 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 bindingsverk, innvending kledd med 
diffusjonssperre, 13 mm gipsplater, sparklet og malt 2 strøk med 
maling i standard farge, eller innvendig panel (se innvendige vegger). 

Utvendig kles bindingsverket med vindsperre forblendet med fasa
destein kombinert med trepanel i farge natur. Bæresøyler og synlige 
fasadekonstruksjoner 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 connection 
rooms.

Varme, brann og lydisolering
Bygget vil generelt minimum tilfreds stille gjeldende forskrifter hva 
angår varmeisolering, brann og lyd (TEK 17). Trinnlyd mellom leilighe
tene 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 
lyddemping 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. Bygget har 1 trappeløp og 1 personheiser som går fra park
erings kjeller og opp til alle plan.

Rømningstrapp 
Det skal etableres en egen rømnings trapp fra plan 6 ned til plan 1. 
Denne skal kun benyttes som alternativ rømning i tillegg 
til øvrige trapperom. 

Rekkverk
Rekkverk i solid konstruksjon med 
trelignende spiler. 

FELLESAREALER
Generelt
Eierseksjonene leveres med innvendige felles etasjegang, trapper, 
repos, heis og inngangsparti. Det er inngang på østsiden fra Velkom
stvegen. 

Gulv
Det legges slitesterkt teppe, for eksempel Forbo Flotex på innven
dige gulv og i trapper. Inngangsparti får nedfelt slitesterk matte ved 
inngang. Gulvet i parkeringskjelleren leveres i betong og/eller drener
ende asfalt med oppmerkede parkeringsplasser. Gulv i bodareal 
og øvrige arealer i kjeller utføres med stålglattet betong. 

Vegger
I felleskorridorer er gips og betong vegger sparklet og malt eller 
med inn vendig brannpanel/plater. I kjellerarealer utføres ytterveg
ger av sprøytemalt betong.

Dører/porter
Hovedinngangsdør til oppganger leveres i aluminium og glass. I kjeller, 
unntatt boder, leveres malte eller galv
aniserte ståldører. Utkjøring fra parkeringskjeller leveres med isolert 
leddheisport som betjenes med fjernstyrt portåpner. 

Hovedinngangsdører, dører til trappegang 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 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. 

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 ventilasjonsanlegg for garasjeanlegget 
og i sportsboder.

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

Strømforbruk i fellesarealer og utomhusarealer 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 korridor, som den enkelte leilighet 
tilhører. Fordelingen er tilgjengelig for leilighets eier og Eidsiva 
Nett. Dette er et avvik fra NEK 3991:2014. Alle målere blir fjern 
avlest. 

Heis
Det er heis i alle oppganger fra kjeller til øverste plan iht planteg
ninger. Heisene leveres med overflater av børstet rustfritt stål, med 
speil og LEDlys på vegg eller i himling. Gulv leveres med slitesterkt 
belegg. Heisene tilknyttes alarm etter gjeldende forskrifter.
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BESKRIVELSE AV LEILIGHETENE

Generelt
Leilighetene vil fremstå med solid håndverks
messig kvalitet, og det er lagt vekt på god 
kvalitet på overflater og materialvalg. Detal
jer rundt omfang av leveranse på innredning, 
fliser m.m. opplyses på forespørsel.

Romhøyde
Netto innvendig etasjehøyde er ca 270 cm. 
Bad/WC/vaskerom, entré/korridor, gjeste
toalett/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 1stavs eikeparkett, over
flatebehandlet 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. 

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
Balkonger og vinduer av tre med alumini
umsbeslåtte profiler. Uverdi iht krav i TEK 
17. Glass leveres ikke selvrensende. Pga høy 
isolasjonsevne på glassene vil det i perioder 
kunne oppstå kondens på glasset. 

Innerdører
Hovedinngangsdør til leilighetene fra trap
perom 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 hoved
sakelig i samme utførelse som innvendige 
dører. Overgang mellom vegg/himling fuges.

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

Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning leveres fra anerkjent kjøk
kenleverandør, Sigdal eller tilsvarende. Lamin
ert benkeplate med rett kant. Utførelse, antall 
skap og skuffeseksjoner 
leveres iht egen kjøkkentegning for den 

respektive leilighet. 

Følgende hvitevarer leveres fra Miele:
· Stekeovn plasseres i benke/høyskap.
· Nedfelt keramisk koketopp, induksjon.
· Helintegrert oppvaskmaskin med møbel

front
· Helintegrert kjøl og frys m/møbelfront
· Kullfiltervifte over koketopp.

Komplett kjøkken følger ikke 
studoleilighenen

Baderomsinnredning
I bad og ev gjestetoalett/bad leveres hvitt, 
veggmontert toalett og heldekkende serv
ant, med ettgreps blandebatteri. Baderom
sinnredningen leveres iht egne tegninger 
fra leverandør, i varierende bredde avhen
gig av leilighetsstørrelse, normalt 100–200 
cm. Mindre gjestebad får smal vask. Over 
innredning leveres speil med LEDlyskilder. 
Bad/WC og gjestebad med dusj leveres med 
rette dusjvegger i herdet glass og ettgreps 
dusjbatteri. 

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

grerte hvitevarer
· Matt malte vegger i fargen Elegant, farge

kode 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 strammere 
og mer moderne grepsfri, grå kjøkkeninn
redning. 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. 

Møbelpakker og inventarliste
Møbleringspakker og inventarliste 
er for tiden ikke spesifisert. Ifm den videre 
prosjekteringen vil det bli utarbeidet detal
jerte 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 
dekorasjonsgjenstander 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. 

Møbelpakker og inventar er tilvalg, og vil bli 
tilbudt fra uavhengig leverandør.

Teknisk bod
Rørirør skap plasseres i himling på bad eller 
i sjakt mot korridor. Teknisk bod vil inneholde 
VVSskap for vannbåren oppvarming, venti
lasjonsanlegg, ELtavle 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 plassering og stør
relse på vindusflater kan medføre individu
elle forskjeller og en annen klassifisering enn 
kategori C.

Inspeksjonsluker
Flere av de tekniske installasjonene krever 
inspeksjonsluker som er synlige, som for 
eksempel rørirør system, fordelerskap 
fjernvarme med måler og veksler for varmt 
tappevann, ventila sjonsanlegg, sjakter, 
WC og elskap 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 220 
cm – også gjennom garasjeport. Det vil bli 
oppmerket parkeringsplasser på asfalt/
betong. Lysanlegg ved innkjøring for enkel 
trafikkavvikling. Pplassene varierer i stør
relse ift hvor de er plassert. Minste størrelse 
på pplass blir ca 2.5x 5.0 m. Det medfølger 
en 1 parkeringsplass for hver seksjon. 
Det bygges plass for flere biler i garasjean
legget som kan leies bl.a. i forbindelse med 
utleieplikt og annen bruk for en dynamisk 
utnyttelse av plassene. 

Boder/sportsboder
Bodvegger utføres som gittervegger. Venti
lasjonsanlegg for boder samordnes med 
ventilasjonsanlegget  i parkeringskjelleren. 

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 oppvarm
ing måles separat i hver enkelt leilighet og 
avregnes (ISTA). Etablering av vedovn er ikke 
mulig. Gasspeis kan ved forespørsel leveres 
som tilvalg for toppleilighetene. 

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 luftbe
handlingsanlegg plassert i teknisk bod/
kjøkkenskap eller i nærheten av inngang. 
Luftbehandlingsanlegget har god varmeg
jenvinning og elektrisk ettervarmebatteri. 
Behandlet friskluft tilføres i stue/kjøkken, 
soverom, avtrekk fra bad/WC og boder. 
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. Standard volumhette på 
kjøkken er tilpasset styring av aggregat.

Brannsikring/sprinkleranlegg
Brannvarsling deles inn i to deler, egen 
sikring i leiligheten og egen i fellesar
eal. Branndeteksjon iht TEK 17 inne i hver 
leilighet. Det leveres boligsprinkler anlegg 
i leiligheter. Kjellerplan, næringsarealer og 
fellesareal inklusive trapper skal fullsprinkles. 
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  LEDdownlights 
innfelt i himling, antall avhengig av himlin
gens og leilighetens størrelse iht tegning 
fra ELentreprenør. Antall uttak leveres iht 
normen for elektriske installasjoner i boliger 
NEK 4008823:2014. Konferer tegning hos 
ELentreprenør for plassering og antall punk
ter og belysningsutstyr.
Kabel-TV/fiber 
Det føres fiberkabel inn til teknisk rom i 
hver leilighet. Det leveres ett 1 uttak for 
kabelTVsystem i stue. Sameiet er bundet 
til Telenors pakke Komplett 10 de første 60 
månedene 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 leiligheten innenfor 
gitte frister og mot tillegg i prisen. Kjøper får 
et eget møte med utbygger/totalentreprenør 
og underleverandører for avklaring av tilvalg. 

Tilvalg vil primært bli avtalt direkte mellom 
leilighetskjøper og entreprenør/faglever
andør. Ved tilvalg i fase 1 og 2 beregnes det et 
oppstartsgebyr på kr 3 000. inkl mva. Prosjek
tets 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 over

skap
· Endret farge på veggflater (maling)
· Flere elektriske punkter og bokser for 
 bredbåndstelefoni og tvkontakter
· Etablere elbillader på Pplass.
· Ekstra  Pplass.

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, størrel
ser 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 leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 
er kun retningsgivende for møbelpakkene.    

Utbygger tar forbehold om ev avvik i plant
egningen og mulige endringer.

Selger forbeholder seg retten til å forestå 
fordelingen av sportsboder, samt plasserin
gen 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 ettårs
befaring, hvor det gjøres avtale om en ev 
utbedring. 

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

Trysil Alpine Lodge er planlagt å omfatte 45 
eierleiligheter som organiseres i et eierseks
jonssameie. Selger forbeholder seg retten til 
å organisere leilighetsdelen i ett eller flere 
sameier.  

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

Innredninger er definert i egen beskrivelse. 
Mer detaljert dokumentasjon av innredninger 
i kjøkken, bad og garderobe vil bli fremlagt 
på forespørsel.

Siden detaljplanlegging ikke er utført på det 
tidspunkt når denne beskrivelse er utarbei
det, tas det forbehold om dispensasjonsmes
sige endringer i fasadeutforminger/uttrykk 
og at veggtykkelser kan bli endret for å 
tilpasse seg nødvendige fremføringer av sjak
ter og tekniske anlegg. I tillegg kan det vise 
seg nødvendig og kasse inn mindre verti
kale og/eller horisontale tekniske føringer 
for fremføring av tekniske anlegg. Tekniske 
anlegg vil primært bli plassert i teknisk bod 
sjakter eller lignende, men detaljprosjekterin
gen av tekniske fag kan medføre at plasser
ingen vil måtte justeres noe.
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SAMEIEVEDTEKTER – UTKAST

GJELDENDE SAMEIE TRYSIL ALPINE LODGE

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter for Sameie Trysil Alpine Lodge, 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 Sameiet Trysil Alpine Lodge. 

1.2 Hva sameiet omfatter
Disse vedtektene gjelder for sameiet for eiendommen gnr. 37 bnr. 1417 m.fl. i Trysil kommune («Eiendommen»). 

Utbygger er Trysilfjell Apartment Eiendom AS («Utbygger»).

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

Sameiet består av inntil 200 boligseksjoner, næringsseksjoner, samt fellesarealer. Eiendommen utgjør en sammenhengende
bygingsmasse bestående av:

• Leiligheter
• Anleggseiendom som inneholder næringsarealer (parkeringskjeller, restauranter, lobby, SPA og badeanlegg, skiservice, 

boder og lagerrom, tekniske rom mv.) 
• 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. De eventuelle tilleggsdeler
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, lagre for
driften av leilighetene, tekniske rom o.l.

Hoveddel, tilleggsdeler og sameiebrøk for hver eierseksjon, samt fellesarealer, fremgår av den vedlagte seksjonsbegjæring med
vedlegg, tinglyst (dato). Seksjonene kan ikke skilles ut fra dette sameiet. Sameiebrøken vil løpende bli oppdatert for hvert 
byggetrinn i Eiendommen.

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

2. BRUK AV EIENDOMMEN

2.1 Rettslige 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 v/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 for minst 14 hele uker i året (utleieplikten omfatter alle dager i de aktuelle ukene – syv dager – fra
mandag til søndag).

2.3 Faktisk råderett
Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet med de begrensninger som nevnt i pkt. 2.2. Seksjonseieren har også rett til å
bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

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 orden
regler.

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

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

2.4  Parkeringsplasser og boder
Utbygger har rådigheten/eiendomsretten over eventuelle ledige/ikke tildelte parkeringsplasser og bod, og kan fritt leie ut eller
selge disse. 

2.5    Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens
eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.  

Sameiet skal gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan og bygningsloven
er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier med
nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass.
Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet.
Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

2.6 Dyrehold
Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er avhengig av at gode grunner taler for dyr
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 Sameiebrøken
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Dette kan
være vedlikeholdskostnader på fellesdeler og fellesareal, bygningsforsikring, kollektivavtale for leveranse av signal til tv/bre
bånd, andel av drift/vedlikeholdskostnader pkjeller, heiser, brannalarm, sprinkleranlegg, administrasjonskostnader, forretning
fører, revisor, festeavgift, veiavgift, skatter og andre avgifter m.m.
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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 samei
brøken. 

4.  PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSER

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjo
sloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to 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 bru
senheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere og andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkas
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 forhi
dret 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, jf. eierseksjo
sloven § 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. Vedlik
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 seksjo
seieren. 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.

Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal det erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenh
tene, jf. 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 igangse
telse. 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, jf. 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.
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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, jf. 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 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 vedlikehold 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 felless

kap, 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
halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjo
seierne uttrykkelig sier seg enige.
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.
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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 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. 6. 
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.

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.
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KJØPEKONTRAKT
iht. Bustadoppføringslova – Eierseksjon under 

oppføring
Trysil Alpine Lodge

Oppdrag: 
Formidling:

MELLOM: Trysil Alpine Lodge AS ORG.NR: 921 631 960

ADRESSE: Velkomstvegen 35
2420  TRYSIL

E-POST: bjarne@trysilalpinelodge.com

heretter kalt «Selger», og
                       

                       

heretter kalt «Kjøper», er det i dag inngått følgende 
kjøpekontrakt.

Planlagt bebyggelse vil bestå av to leilighetsbygg med til sammen ca. 
200 seksjoner. Første salgstrinn består av 45 seksjoner. Det er planlagt 
flere salgs- og byggetrinn.

Selger overdrar til Kjøper:

Eierseksjon nr. (ikke tildelt p.t.) på eiendommen Gnr. 37, Bnr. 1372, 1373, 1374, 1417 og 526 i Trysil
kommune. 
Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen.
Kontraktsobjektet er bestående av:

• Leilighet nr.
• Tilhørende balkong/terrasse eller markterrasse der dette fremgår av tegning.
• Sportsbod
• Felles bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer.
• Antall garasjeplasser 1

Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelsen som "Boligen".

Selger forbeholder seg retten til å fordele samt organisere boder, uteareal utenfor boliger på 
bakkeplan samt biloppstillingsplasser i garasjeanlegget.



74 75

SIDE 2 AV 11 SELGER KJØPER

 

Eiendommen vil bli seksjonert og seksjonsnummer tildelt innen overtagelse jf. punkt 8.
Utbygger tar forbehold om antall boligseksjoner i sameiet og om tidspunkt for endelig 
seksjoneringsvedtak jf. punkt 14.

Selger forbeholder seg retten til å omdisponere areal eller endre boligsammensetningen (f.eks. 
ved at boliger slås sammen eller deles).

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige 
myndigheter.

1. KJØPESUM

Kjøpesummen for Boligen utgjør: Kr 

1.2   Sluttoppgjør innen overtakelse, jf. pkt. 4 og 9 Kr

Til sammen Kr

Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering med unntak av endringer i henhold til 
kontrakten punkt 8 (endringer til tilvalg).

2. OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen må Kjøper uoppfordret betale til megler følgende omkostninger 
samtidig med sluttoppgjøret.

Totale omkostninger Kr X,50

Det er ikke dokumentavgift på festet tomt der overskjøtingen gjelder førstegangs overføring av en 
selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk.

Tinglysingsgebyr og attestgebyr beløper seg til kr 724,50,- for hvert panterettsdokument Kjøper 
må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om 
endringer i ovenstående avgifter/gebyrer.

Totalsum som Kjøper skal betale i henhold til punkt 1 og 2 er: Kr XXXXXXX
 

Total kjøpesum Kr 

Betalingsplan:
1.1 Delinnbetaling ved garantistillelse (se punkt 5) Kr 

2.2 Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten Kr 585,-
2.3 Tinglysingsgebyr for pantedokument Kr 585,-
2.4 Attestgebyr for pantedokument Kr 199,50
2.5    Oppstartskapital – 3mnd. felleskostnader Kr XX,-
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3. FORBEHOLD FRA SELGER

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:

• At prosjektet har oppnådd 30 solgte leiligheter for salgstrinn 1.
• Selgers styre beslutter byggestart.
• Nødvendig tillatelse fra kommunen er gitt.
• Åpning av byggelån.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør noen av ovennevnte forbehold gjeldende ved 
skriftlig melding senest 01.12.2021. For det tilfellet at forbeholdene ikke vil gjøres gjeldende vil 
Selger gi Kjøper skriftlig melding om at byggestart er vedtatt. Eventuell oppstart av grunnarbeider 
mv. før angitt frist i dette avsnitt innebærer ikke at forbeholdene frafalles.

Dersom Selger gjør gjeldende forbehold slik at avtalen ikke gjennomføres, har Kjøper rett til å få 
tilbakebetalt det innbetalte beløp, samt opptjente renter på meglers klientkonto. Utover dette har 
Kjøper intet krav overfor Selger.

Ved enighet mellom partene kan fristen for å påberope forbehold forlenges. Kontraktens 
betingelser vil for øvrig være de samme.

4. OPPGJØR

Alle innbetalinger skjer til Privatmegleren Ullevål AS, heretter kalt megler, klientkonto nr. 
6005.06.8395, merket: 

Oppgjøret foretas av Noroppgjør AS, Postboks 3871 Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Mail: 
overtagelse@noroppgjor.no. Alle opplysninger og dokumenter vedrørende handelen vil bli 
oversendt til Noroppgjør AS. Kopi av alle innbetalinger skal mailes til Noroppgjør AS slik at 
overtagelsen ikke blir forsinket/utsatt.

Kjøperen skal betale i henhold til avtalt betalingsplan. Kjøpesummen og omkostningene regnes 
ikke som rettidig betalt før den er innkommet/valutert på meglers klientkonto.

For å unngå forsinket betaling fra Kjøpers side oppfordres Kjøper til å sørge for at kjøpesummen 
er valutert på klientkonto 3-5 virkedager før overtakelse, samt at eventuelt pantedokument i 
original må være oppgjørsmegler i hende senest 5 virkedager før overtakelse.

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til megleren i rett tid, enten dette er som 
følge av forsinket oppgjør fra Kjøperens finansieringskilder eller av andre grunner, kan Selger kreve 
at Kjøper betaler forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. 
(forsinkelsesrenteloven) av 17. desember 1976 nr. 100. Denne bestemmelse gir ikke Kjøperen rett til 
å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes 6 uker 
eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir Selgeren rett til å heve 
kjøpet etter Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13. juni 1997 nr. 
43 (bustadoppføringslova) § 57.
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. 
juni 1992 nr. 86 (tvangsfullbyrdelsesloven) § 13-2, 3. ledd bokstav e).
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Selgeren har ved vesentlig mislighold fra Kjøper som gir rett til å heve kontrakten, rett til 
å få dekket sitt dokumenterte tap og dokumenterte påførte kostnader gjennom 
dekningssalg.

Ved avbestilling reguleres erstatningen av bustadoppføringslova § 53, slik at Selger skal ha erstattet 
hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette 
tapet – og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse. Ved avbestilling før vedtatt byggestart settes 
avbestillingsgebyret til 10 % av Kjøpesummen.

Ved kontraktsbrudd eller avbestilling fra Kjøpers side, vil Selger holde Kjøper ansvarlig for 
økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. Tilvalg og endringsbestillinger må 
betales i sin helhet.

Selger kan ikke disponere over delinnbetalingen før det har blitt stilt bankgaranti til kjøper jf. 
Bustadoppføringslova § 47. Kjøper kan kreve at Megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før 
beløpet utbetales. Dersom slik bankgaranti ikke blir stilt, skal delinnbetaling(er) bli stående på meglers 
klientkonto inntil skjøtet er tinglyst og sluttoppgjør finner sted. Renter opptjent på klientkonto tilfaller 
Kjøper frem til garanti jf. § 47 er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Kjøper har 
ikke plikt til å innbetale noen del av Kjøpesummen før Selger har stilt garanti etter bustadoppføringslova 
§ 12.

Kjøper og Selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt
§ 47 garanti tilsvarende hele kjøpesummen.

Selger tar forbehold om å heve avtalen ved forsinket betaling selv om Kjøper har overtatt 
Boligen og/eller er registrert som eier i grunnboken.

5. SIKKERHETSSTILLELSE ( GARANTI)

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelsen, og garanti 
tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelsen, jf. 
buofl. § 12.

Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part/næringsdrivende, da stilles det

ikke garanti. Det er tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at selgers forbehold er 

bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd.

Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti.
1. At prosjektet har oppnådd 30 solgte leiligheter for salgstrinn 1
2. At det er gitt igangsettingstillatelse.
3. Byggelån er åpnet.

Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av byggearbeider.

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper stilles det garanti etter buofl. § 47.
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6. HEFTELSER

Selger har utstedt et pantedokument til Privatmegleren Ullevål AS som lyder på samlet kjøpesum 
for hele prosjektet. Pantedokumentet inneholder også urådighetserklæring som hindrer at det kan 
tinglyses nye, frivillige heftelser på eiendommen uten meglers samtykke. Pantedokumentet 
tinglyses som en heftelse på eiendommen, og tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og 
plikter etter kjøpekontrakten. Megler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når 
oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er tinglyst i avtalt stand. Kjøper er gjort kjent med 
at dette kan ta noe tid.

Boligen vil bli overlevert fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver 
seksjon jf. lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65 § 31 (eierseksjonsloven). Dessuten har 
kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte eiendomsavgifter og gebyrer, jf. 
panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.

Kjøper har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for eiendommen, og gjort seg kjent 
med denne. Kjøper er gjort kjent med at utskriften gjelder hele eiendommen før 
sammenslåing/deling/seksjonering. Boligen selges med de tinglyste rettigheter og forpliktelser som 
fremgår av grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende naboforhold, forhold 
pålagt av myndighetene eller liknende nødvendige erklæringer.

Tinglyste forpliktelser og rettigheter:

1986/884-2/15 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST 
10.02.1986
AVGIFTSBESTEMMELSER
BEST. OM VARIGHET
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
KONTRAKTEN KAN PANTSETTES
MED FLERE BESTEMMELSER

2017/270113-6/200 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST 
28.03.2017
GJELDER FRA DATO: 01.01.2017
FESTETID: 40 år
TOMTEVERDI: NOK 7.953.932
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 248.800
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
gjelder ubebygd tomt
Forkjøpsrett
Bestemmelser om forlengelse
Gjelder feste

2017/270113-7/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
28.03.2017
Gjelder feste

2017/270113-10/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
28.03.2017
RETTIGHETSHAVER:TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA 
Org.nr: 950529474
Rett til å ha løyper ledningsnett m.m
Gjelder feste
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2017/270026-2/200 FESTEKONTRAKT - VILKÅR TINGLYST 
28.03.2017
GJELDER FRA DATO: 01.01.2017
FESTETID: 40 år
TOMTEVERDI: NOK 6.446.068
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 201.600
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelser om regulering av leien
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
gjelder ubebygd tomt
Forkjøpsrett
Bestemmelser om forlengelse
Gjelder feste

2017/270026-3/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST 
28.03.2017
Gjelder feste

2017/270026-4/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
28.03.2017
RETTIGHETSHAVER:TRYSILFJELL UTMARKSLAG SA 
Org.nr: 950529474
Rett til å ha løyper, ledningsnett m.m.
Gjelder feste

Eiendommen overdras fri fra heftelser, med unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og 
panteheftelser som følger av salgsoppgaven og som skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers 
bank får prioritet etter disse. Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning.

Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavtale/erstatning for tinglysning 
av nødvendige erklæringer/bestemmelser knyttet til gjennomføringen av 
prosjektet.

Selger forplikter seg til å betale alle avgifter og lignende som vedrører eiendommen og 
som er forfalt før overtagelse.

7. TINGLYSING

Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 37, bnr. 526, 1417, 1372, 1373 og 1374 i Trysil 
kommune er TRYSILFJELL APARTMENT EIENDOM AS org. nr. 986 296 344

Skjøtet i undertegnet stand oppbevares hos megler som foretar tinglysning når Kjøperen har 
innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger.

All tinglysning av dokumenter på Boligen skal foretas av Privatmegleren Ullevål AS. 
Dokumenter som skal tinglyses, må snarest overleveres Privatmegleren Ullevål AS i undertegnet 
og bevitnet stand.

Kjøper og Selger gir Privatmegleren Ullevål AS fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelse i 
skjøtet før dette sendes inn for tinglysing.
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8. ENDRINGER OG TILLEGGSARBEIDER

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og 
tilleggsarbeider.

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen 
og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger som ikke står i forhold 
til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, m.v. jf. 
bustadoppføringslova § 44. Selger har videre rett til å kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling 
av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.

Ekstra vederlag som følge av endringer, tilleggsarbeider og tilvalg som Kjøper bestiller fra 
Selger, innbetales til meglers klientkonto før overtagelse.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er 
Kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta 
forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til tilvalg/endring som 
Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av Selger.

9. OVERTAGELSE/FERDIGBEFARING

Estimert byggetid er beregnet til ca. 18-24 måneder, under forutsetning om vedtak om igangsetting 
innen 1.12.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, 
herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selgeren kan kreve overtagelse inntil to måneder før 
den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette 
minimum to uker før det nye overtagelsestidspunktet. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt fra 
den nye overtakelsesdatoen.

Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til kjøper dagmulktsbelagt 
ferdigstillelsesintervall. Selger skal med minst 2 måneders varsel angi overtakelsesmåneden til 
kjøper innen den første måneden for tidligere varslet intervall. Det eksakte overtakelsestidspunktet 
skal gis med minst 2 ukers varsel.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at 
han blir forsinket med sin utførelse.

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

Dersom Selgeren er forsinket i henhold til bustadoppføringslova § 17, kan Kjøper etter lovens 
kapittel 3 kreve dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve kjøpekontrakten.

Ca. 14 dager, men minimum 7 dager, før overtagelsen kan Selger innkalle til en 
forhåndsbefaring hvor det føres protokoll.
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Kjøper kan kun nekte overtagelse dersom Boligen på overtagelsestidspunktet har vesentlige feil 
eller mangler. Overtagelse kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder på 
utomhus- og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele seksjonen kan bebos. 
Det skal foreligge ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. Kjøper plikter 
å overta selv om seksjoneringen ikke er tinglyst per overtagelsestidspunktet.

Ved forsinket overlevering kan Kjøper kreve at Selger betaler dagmulkt til Kjøper tilsvarende 0,75 
promille av kjøpesummen jf. bustadoppføringslova § 18. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 
dager. Dersom megler skal avregne dagmulkt må et eventuelt krav om dagmulkt meldes Selger, med 
kopi til megler før overtagelse, eller senest i overtagelsesprotokollen. Dette begrenser ikke Kjøpers 
rettigheter iht. bustadoppføringslova. Dersom Selger er forsinket iht. bustadoppføringslova § 17, kan 
Kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra 
omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig.

Dersom det i byggetiden skulle inntreffe forhold som Selger ikke er herre over, kan Kjøper ikke av 
den grunn kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser 
(force majeure).

På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå Boligen og undertegne en 
overtagelsesprotokoll. Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle 
reklamasjoner på synlige feil eller mangler. Reklamasjoner, samt Selgerens standpunkt til disse, skal 
protokolleres og protokollen deretter signeres. Selgeren forplikter seg til innen rimelig tid å utbedre 
alle kjente feil eller mangler.

Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflater kan ikke påberopes av Kjøper etter 
overtagelse.

Reklamasjoner må meldes skriftlig til Selger og så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. 
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har Kjøper plikt til å 
begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Dersom det foreligger en mangel iht. 
bustadoppføringslova, kan Kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen vederlag, kreve mangelen 
rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger om mangel innen 
rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. En mangel kan ikke gjøres 
gjeldende senere enn fem år etter overtagelsen, med mindre Selger har påtatt seg å svare for mangler 
i lengre tid.

Dersom det er feil eller mangler, har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen 
tilsvarende utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf. bustadoppføringslova § 31. 
Dette må protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig meddeles megler skriftlig, eller gis 
som en instruks før hjemmelsoverføring. Kjøper har jf. bustadoppføringslova § 49, 2. ledd 
deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter bustadoppføringslova § 49, 1. ledd ved deponering 
likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve 
forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som er uberettiget/for mye deponert. Hvis det konstateres 
mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til den betydning mangelen har 
for Boligens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøperen prisavslag i stedet for å foreta 
utbedringer.
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Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner anses Boligen som godkjent.

Hvis Kjøperen ikke stiller til overtakelsesforretning og ikke har gyldig fravær, vil Selger 
gjennomføre overtakelsen alene og Boligen vil etter dette anses som overtatt. Kjøper kan kreve ny 
overtagelsesforretning dersom det foreligger gyldig grunn for uteblivelse. Dette forutsetter at 
Kjøper, så snart han eller hun får kjennskap til uteblivelse, varsler Selger og megler om dette.

Risikoen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av Boligen. Overtar Kjøperen ikke 
til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått 
overta bruken.

Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til Boligen ved overtakelsesbefaringen, såfremt 
sluttoppgjør jf. punkt 1, 2 og 3 er bekreftet innbetalt, eventuelt deponert.

Kjøpere plikter å gi Selgeren eller dennes representanter adgang til Boligen og mulighet for 
å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00 i en nærmere 
definert periode etter avtale.

Ved overtakelse skal Boligen leveres fra Selger i byggerengjort stand.

Dersom arbeider forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og 
dekning av sine merkostnader, jf. bustadoppføringslova § 11 og § 43.

10. FORSIKRING

Kjøperen må selv tegne egen innboforsikring for Boligen fra overtagelsesdagen. 
Fullverdiforsikring for eiendommen/sameiet vil bli tegnet gjennom sameiet.

11. MEGLERS RETT TIL Å STANSE 
GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON

I henhold til lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av lov 
om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven) §§ 131-136 kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.
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12. BOLIGEN

Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, salgsoppgave, mv. som kjøper er 
gjort kjent med og som er en del av denne kontrakt, jf. punkt 16.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og 
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i 
materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse 
ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Ca. 1 år etter at Boligen er overlevert, vil Selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre 
eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring.

Selgers plikt til å utbedre mangler og feil omfatter heller ikke:
• Mangler som oppstår på grunn av kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller 

uforsvarlig/uriktig bruk av eierseksjonen med utstyr.
• Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelsen som selger ikke kan lastes 

eller ha ansvaret for.
• Reparasjoner som går under vanlig vedlikehold.

13. TOMTEN OG UTOMHUSARBEIDER

Kjøper aksepterer at utomhusareal først ferdigstilles samtidig med siste byggetrinnet.

Inntil hele byggeprosjektet, dvs. alle byggetrinn er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående 
anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker, m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. 
Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal Selger snarest utbedre.

Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig 
utbygget. Avhengig av årstiden kan ferdigstillelse av utomhusarealene bli utført etter overtakelse av 
leilighetene. Blir ferdigstillelse på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir ferdigstilt våren 
etter. I så fall vil kjøper ha rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen for 
uferdig utomhusareal pr. overtakelsen. Fellesarealene overtas formelt når man overtar boligen. 
Styret vil ha fullmakt til å gå ferdigbefaring av fellesarealene samt fullmakt til å frigi eventuelt 
tilbakeholdt beløp som tjener som sikkerhet for uferdig arbeid.

14. SAMEIET

Eiendommen skal seksjoners iht. eierseksjonsloven og Kjøper har rett og plikt til å være medlem av 
sameiet. Kjøper har rett og plikt til å følge eierseksjonsloven og sameiets til enhver tid gjeldende 
vedtekter. Som vedlegg og en del av denne avtalen følger de vedtekter som gjelder for sameiet.

Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter 
overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter.

Så fremt garasjen blir organisert som et garasjesameie, vil det gjelde egne vedtekter for 
garasjeanlegget og parkeringsplassene, jf. vedtektene til garasjesameie. Blir 
garasjen/parkeringen seksjonert som tilleggsdel til boligseksjonene vil dette tas høyde for i 
sameiets vedtekter.
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Kjøper er innforstått med at sameiet gjennom egne vedtak kan endre fellesutgiftene. Se forøvrig 
utkast til budsjett vedlagt denne kjøpekontrakt.

Selger innkaller til ekstraordinært sameiermøte ca. 1 måned før overtagelse av boligseksjonene for 
å velge styre til sameiet. Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt 
usolgte seksjoner. For øvrig vil kjøpere av de solgte seksjoner kunne stemme selv om de på 
tidspunktet for møtet ikke er blitt formell eier av sin seksjon.

Kjøper aksepterer at sameiets styre valgt på ekstraordinært sameiermøte overtar andel fellesareal på 
vegne av Kjøper. Kjøper gir ved underskrift på denne kontrakt styret fullmakt til å overta 
fellesarealer. Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt 
tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene. 
Overtagelsesforretning for fellesarealene kan gjennomføres før overtagelsesforretning for de 
enkelte seksjoner.

Under overtagelsesforretningene skal Selger påse at det føres overtagelsesprotokoll som 
underskrives av begge parter. Kjøperen (hhv. sameiets styre hva gjelder fellesarealene) skal sørge 
for å protokollføre de mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende Eiendommen (hhv. 
fellesarealene). Det kan ikke senere påberopes mangler man med rimelighet burde ha oppdaget i 
forbindelse med overtagelsesforretningen.

Selger engasjerer forretningsfører, vaktmestertjeneste og leverandør for tele/data for sameiet på sameiets 
regning.

15. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Da prosjektet fortsatt er i en prosjekteringsfase, er alle opplysninger i teknisk beskrivelse gitt med 
forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige. Eksempelvis pga. offentlige pålegg, byggesakskrav og lignende, uten at den planlagte 
generelle standarden forringes i nevneverdig grad.

Videre kan størrelse på sjakter og veggtykkelse bli justert. Også omfang av nedforede himlinger 
eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Plassering av vinduer 
og dører, samt form på disse kan avvike noe fra plantegninger og fasadetegninger i den enkelte 
leilighet, som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av 
bygget. Detaljprosjektering vil også avklare
plassering og omfang av søyler.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg 
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

75% av leilighetene i prosjektet har utleieplikt. Dette står merket i prislisten hvilke leiligheter som har 
utleieplikt og hvilke som har utleiefrihet.

Selger tar forbehold om eiendommens størrelse og endelige grenser inntil evt. kart- og
delingsforretninger gjennomført.
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Det tas videre forbehold om justering av eiendomsgrenser for eiendommen ved fradeling på          
bakgrunn av eventuelle krav fra offentlige myndigheter.
Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold 
til plan – og fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke innredninger, lamper, 
øvrigbelysningsutstyr, markiser/solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre 
det fremgår av teknisk beskrivelse samt kontraktstegninger. Er det motsetninger mellom 
prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold, forhold pålagt av 
myndighetene eller liknende nødvendige erklæringer.

Det tas forbehold om endringer av størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig 
myndighet.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. 
Dersom transport godkjennes, påløper et gebyr til selger på kr 15.000. Dette beløpet kan trekkes 
av kjøpers eventuelle innbetalinger.

Dersom denne kjøpekontrakt overdras av kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn 
i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper gjøres dog 
oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter 
vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som kjøper etter denne kontrakt har gjort. Kjøper 
har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten til seg, dersom han på 
overtagelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- og
oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten.

Det er en forutsetning for videresalg at selgers transportkontrakt benyttes. Transportkontrakt må 
være selger i hende innen en måned før varslet overtagelse.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.

Selger tar forbehold om fastsettelse av endelig antall seksjoner i sameiet.

Kjøper plikter å gi den nødvendige medvirkning til at endrede planer kan gjennomføres, herunder 
medvirkning til eventuell deling og reseksjonering.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder/Kjøper alltid være i følge med en 
representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy 
grad av risiko og er forbudt.

Kjøper godtar at selger og megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende varsler og 
informasjon etc. Kjøper plikter å informere megler ved skifte av e-postadresse.
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16. KONTRAKTSDOKUMENTER/BILAG

Kjøper har fått seg forelagt kopi av, samt har lest og gjort seg godt kjent med følgende bilag 
til nærværende kontrakt:

• Salgsoppgave datert
• Leveransebeskrivelse datert
• Kontraktstegning
• Utomhusplan
• Prisliste datert
• Utkast til vedtekter for sameiet og garasjesameiet
• Grunnboksutskrift datert 12.06.20
• Festeavtaler

Inneholder noen av kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre skal 
dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge, uten at kjøpers rettigheter etter ufravikelige 
bestemmelser i bustadoppføringslova forringes.

Tilleggsavtaler til denne kjøpekontrakt som er datert etter denne kjøpekontrakten gjelder foran 
kjøpekontrakten.

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og ett beror hos megler Privatmegleren Ullevål AS.

       STED, DATO: STED, DATO:

SOM SELGER SOM KJØPER

Trysil Alpin Lodge AS
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trysilalpinelodge.com  // trysil@privatmegleren.no


