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Illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

4

5

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjoner. Avvik kan forekomme.
Farger avviker fra standardleveransen,
men kan bestilles som tilvalg.
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RO M S K J E M A
ROM

GULV

VEGG

HIMLING

ELEKTRO

ENTRE/GANG

Enstavs 14 mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit
50 x 15 mm hvite glatte lister m/synlige
spikerhoder rundt dører.

Sparklet og malt gips.
Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Ringeknapp utenfor dør og ved hovedinngang.
Downlights i himling som primærbelysning, med
dimbar lysbryter. Svarapparat med skjerm og
automatisk låsåpner for hovedinngang.
Monteres på vegg i hver enkelt leilighet.

KJØKKEN

Enstavs 14mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit
50 x 15 mm hvite glatte lister m/synlige
spikerhoder rundt dører.
Listfri vindusomramming.

Sparklet og malt betong/ betongelementer med synlig v-fug, evnt.
gipsplater.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Veggpunkt ved tak, med dimbar lysbryter.
Frittstående spotter med lavvoltbelysning under
overskap.

Farge: Hvit.

SANITÆR

VVS
Vannbåren varme.

Kvadratisk kum
Designreferanse: Intra Omnia 600 SF
Ettgreps armatur med teleskopfunksjon.
Referanse: Damixa 65097 Kitchen Mixer krom

Slim-line
avtrekkshette over
koketopp.
Designreferanse:
Røros Futurum 49010/B
Vannbåren varme.

STUE

ANNET

Kjøkkeninnredning
iht. egen kjøkkentegning. Fra Sigdal
eller tilsvarende
leverandør. Kjøkken
leveres med integrert
oppvaskmaskin, kjøl/
frys kombiskap og
komfyr med induksjonskoketopp.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Punkt for TV/ internett
Veggpunkt ved tak, med dimbar lysbryter.

Vannbåren varme.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Punkt for TV/ internett
Veggpunkt ved tak, med dimbar lysbryter.

Vannbåren varme.

Sparklet og malt betong/ betongelementer med synlig v-fug, evnt.
gipsplater.
Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Veggpunkt ved tak, med dimbar lysbryter.

Vannbåren varme.

Fliser 30 x 60 cm i grå sementfinish.

Sparklet og malt betong, gips el.
stålplater. Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Termostatstyrte varmekabler.
4 stk downlights i himling med dimbar lysbryter.
Lyslist over speil med lavvolt belysning og
integrert stikkontakt.
1 stk. dobbel stikkontakt for vaskemaskin/ tørketrommel.

Servant m/ettgreps vannbesparende blandebatteri.
Designreferanse: Damixa 65857- Slate krom
Dusj på stang m/ egnet trykk og termostatstyrt
blandebatteri. Designreferanse: Damixa 57924 - Slate 3 Shower Set krom. Kran/avløp for vaskemaskin.
Rør i rør skap. Vegghengt hvitt toalett, med innebygget sisterne i vegg. Designreferanse: Duravit Starck
3 - soft close og skulte fester.

Servantskap m/
håndtak, laminat
benkeplate og heldekkende servant.
Innsvingbare dusjvegger i herdet glass.
Dorullholder og 2
knagger.

Fliser 30 x 60 cm i grå sementfinish.
Nedsenket dusjsone med 5 x 5 cm fliser
i grå sementfinish.
Speil innfelt i fliser i baderomsinnredningens bredde.

Fliser 30 x 60 cm i grå sementfinish.

Sparklet og malt betong, gips el.
stålplater. Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Termostatstyrte varmekabler.
Downlights i himling med dimbar lysbryter.
Lyslist over speil med lavvolt belysning og
integrert stikkontakt.

Servant m/ettgreps vannbesparende blandebatteri.
Designreferanse: Damixa 65857- Slate krom
Dusj på stang m/ egnet trykk og termostatstyrt
blandebatteri. Designreferanse: Damixa 57924 Slate 3 Shower Set krom
Vegghengt hvitt toalett, med innebygget sisterne
i vegg. Designreferanse: Duravit Starck 3 - soft close
og skulte fester.

Servantskap m/
håndtak og heldekkende servant.
Innsvingbare dusjvegger i herdet glass.
Dorullholder og
2 knagger.

SEPARATE WC

Fliser 30 x 60 i grå sementfinish.
70 x 15 mm hvite glatte lister m/ synlige
spikerhoder.

Sparklet og malt gips/betong/metall.
Farge: Brukket hvit.

Sparklet og malt betong, gips el.
stålplater. Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Termostatstyrte varmekabler.
2 stk. downlights i himling med dimbar lysbryter.

Servant m/ettgreps vannbesparende blandebatteri.
Designreferanse: Damixa 65857- Slate krom
Vegghengt hvitt toalett, med innebygget sisterne
i vegg.
Designreferanse: Duravit Starck 3 - soft close og
skulte fester. Rør i rør skap. Rør i rør skap vil også
komme i noen boder.

Speil.
Dorullholder og
2 knagger.

BOD I LEILIGHET

Enstavs 14 mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit

Sparklet og malt betong/ betongelementer med synlig v-fug, evnt. gipsplater.
Farge: Hvit.

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
1 stk taklampe med bryter.

Ventilasjonsaggregat
plasseres i bod.
Vannbåren varme.

FELLESAREALER

Fliser 30 x 30 i grå farge med
tilsvarende sokkelflis.
Inngangsdør i tre/ glass/ aluminium

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit

Systemhimling i brukket hvit utførelse

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Store downlights i over postkasser og i
inngangspart.
2 stk. spotlys i tak over hver leilighetsdør.

Vannbåren varme.

FELLESAREALER

Fliser 30 x 30 i grå farge med
tilsvarende sokkelflis.
Epoxybelagte gulv i teknsiske rom.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit

Systemhimling i brukket hvit utførelse

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016
Takbelysning

Vannbåren varme.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit
50 x 15 mm hvite glatte lister m/synlige
spikerhoder rundt dører.
Listfri vindusomramming.

Sparklet og malt betong/ betongelementer med synlig v-fug, evnt.
gipsplater.

Enstavs 14 mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit
50 x 15 mm hvite glatte lister m/synlige
spikerhoder rundt dører.
Listfri vindusomramming.

Sparklet og malt betong/ betongelementer evnt. gipsplater.

BI-SOVEROM

Enstavs 14 mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Sparklet og malte gipsplater / betong.
Farge: Brukket hvit
50 x 15 mm hvite glatte lister m/synlige
spikerhoder rundt dører.
Listfri vindusomramming.

BAD

Fliser 30 x 60 cm i grå sementfinish.
Nedsenket dusjsone med 5 x 5 cm fliser
i grå sementfinish.
Speil innfelt i fliser i baderomsinnredningens bredde.

DUSJBAD

HOVEDSOVEROM

Inngangsparti og dører

Tekniske rom og
bodarealer
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Enstavs 14 mm hvit mattlakkert
parkett. 70 x 15 mm hvite glatte
gulvlister m/synlige spikerhoder.

Farge: Hvit.

Farge: Hvit.
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TEKNISK BESKRIVELSE
G E N E R E LT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom teknisk beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid teknisk beskrivelse
som er retningsgivende. Vi tar også forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet og planene.
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan
vise forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning,
fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige
detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer,
materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc.
Arealet av hvert enkelt rom kan variere noe fra salgstegning.
Det presiseres spesielt at kjøkken leveres i henhold til egen
kjøkkentegning.
Videre kan vindusstørrelser samt vindu- og dørplassering
avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bærestruktur og den arkitektoniske utformingen av bygget, eller
som følge av tekniske krav eks. dagyslysberegninger o.l.
Prosjektet blir byggemeldt av ansvarlig søker Halvorsen
og Reine AS.

K O N ST R U K S J O N
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i plasstøpt
betong og/eller betongelementer og stål, evt. tre der det er
hensiktsmessig.
Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk, tre, dels
med stål og betong isolert med mineralull.
Utvendig blir veggene hovedsakelig i tre-, panel- og platekledning. Innslag av panel/ plater/ stål/ aluminium/ båndtekking/ glass i fasader, balkonger og inngangspartier kan
forekomme.
Balkongdekker i ubehandlet betong på over- og underside.
Det tas forbehold om at enkelte balkonger støydempes på
undersiden.
Overflater på balkong og terrasse vil variere mellom
betongoverflate eller treplatting avhenging av plassering
i bygget.
Rekkverk på balkong og svalganger oppføres i materialene
stål/aluminium/glass i henhold til forskriftene. Det tas
forbehold om at enkelte balkonger utføres med tett glassrekkverk pga. lydkrav.
Balkonger kan bli oppsatt med utvendig synlige søyler.
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Balkongdekker er som en utvendig konstruksjon å anse.
Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på
gulvflaten etter regnvær. På sammenkoblede balkonger/
terrasser vil det bli levert skillevegger i trekledning eller
tilsvarende mellom boenhetene.Terrassene på bakkeplan
vil få treplatting.

Innvendige vegger av betong eller tre-/stålstendere og
kledd med gipsplater. Mineralull i vegger mot bad/wc/
dusjbad/vaskerom. Leilighetsskillevegger er i betongvegger eller av stål/gips/mineralull.
Himlinger vil i hovedsak bli betongelementer med mulig
synlige v-fuger eller treverk og gips. Takhøyde i leilighetene
på minimum 2,4 meter, men unntak av bad, entre/gang og
evt. andre rom der det er behov for nedforing av himling
pga. tekniske føringer eller lignende.

BAD
Det leveres innsvingbare dusjvegger i herdet glass, alternativt dusjhjørne der dette er hensiktsmessig. Dusjarmatur
monteres på vegg. Badekar leveres ikke.

Utforinger og gerikter rundt vinduer og balkongdører
leveres listfrie. Lister og gerikter rundt dører leveres ferdig
malt fra fabrikk med synlige stiftehoder. Taklister leveres
ikke.

Servantskap leveres med hvite fronter, Sigdal, Scala eller
tilsvarende anerkjent leverandør og type. Laminat benkeplate med nedfelt servant. Armatur fra Damixa eller annet
tilsvarende anerkjent merke og design. Det leveres speil
over servanten. Over speilet leveres lyslist og integrert
stikkontakt.

DIVERSE UTSTYR
Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold til
forskrifter. Leilighetene med heis blir sannsynlig sprinklet,

Opplegg for vaskemaskin med vann, avløp og stikkontakt.
Det leveres downlights i tak med dimbar lysbryter, og vegghengt toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

Yttertak utføres i betongelementer eller tre, belagt med
isolasjon og takpapp.

Mindre ansamlinger av vann kan forekomme da det kun er
fall i dusjhjørnet.

STA N DA R D I N N V E N D I G B E H A N D L I N G

Bad kan leveres prefabrikkert.

HIMLINGER
Himlinger vil i hovedsak bli betong, betongelementer med
mulig synlige v-fuger, gips, metallplater eller tre. Takhøyde i leilighetene på minimum 2,4 meter, med unntak
av bad, entre/gang og evt. andre rom der det er behov for
nedforing av himling pga. tekniske føringer eller lignende.
GULV
Énstavs matt hvitlakkert eik parkett. Fliser på bad, dusjbad
og wc.
VEGGER
Malte gips-/betongflater. Fliser på bad og dusjbad.
NEDFORET HIMLING / INNKASSING
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert
i himlingen og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger eller som helt eller delvis
nedforede himlinger av gips.
Nedforinger og innkassinger i oppholdsrom kan forekomme
som en følge av rør- og kanalføringer, og vil bli utført med
malte gipsplater eller tilsvarende. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir
montert.

U T ST Y R

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra Sigdal eller tilsvarende anerkjent
kjøkkenleverandør/type. Det leveres 20 mm laminat benkeplate med nedfelt kvadratisk oppvaskkum. Antall skap i
henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet.
Under overskapene leveres lysskinne. Kjøkken leveres
med integrerte hvitevarer av anerkjent merke (Siemens/
Whirlpool o.l.). Avtrekk fra hette tilknyttet det balanserte
ventilasjonsanlegget.
GARDEROBE
Det leveres 1 meter garderobeskap pr sengeplass. Høyden
på skapene er ca. 2,1 meter.
INNVENDIGE DØRER
Hvite glatte dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig
behandlet fra fabrikk. Dørvridere leveres i stål.

DUSJBAD
Det leveres dusjvegger i herdet glass eller dusjhjørne der
dette synes hensiktsmessig. Dusjarmatur av fra Damixa
eller annet tilsvarende anerkjent merke og design monteres på vegg. Badekar leveres ikke.
Servantskap leveres med hvite fronter av Sigdal, Scala
eller tilsvarende leverandør og type og heldekkende servant.
Det leveres armatur av kjent merke og speil over servanten. Over speilet leveres lyslist og integrert stikkontakt.

TEKNISKE ANLEGG

VENTILASJON
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning
med avtrekk fra våtrom og kjøkken. Dersom hver bolig får
eget ventilasjonsaggregat blir dette plassert i bod.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2016 og ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til
lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt
eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs
vegger.
Alle elektriske punkt er plassert på vegg. Takpunkt monteres ikke dersom ikke annet er spesifisert.
På balkonger, takterrasser og terrasser på terreng leveres
det lampe og stikkontakt. Innvendig bryter.
Motorstyrt garasjeport med automatisk portåpner.
En portåpner leveres til hver garasjeplass.

Mindre ansamlinger av vann kan forekomme da det kun er
fall i dusjhjørnet.

SANITÆR
Det monteres ett-greps blandebatterier iht romskjema og
utstyrsbeskrivelsen over. Det monteres opplegg for vaskemaskin på bad. Dersom kjøper setter inn tørketrommel
forutsettes det kondenstørketrommel.

Dusjbad kan leveres prefabrikkert.

Varmtvann til leilighetene leveres fra felles anlegg.

Det leveres downlights i tak med dimbar lysbryter, og vegghengt toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

SEPARATE WC
Det leveres enkel servant med ettgreps vannbesparende
armatur fra Damixa eller annet tilsvarende anerkjent
merke og design. Det leveres speil over servanten.
Det leveres downlights i tak eller takpunkt, og vegghengt
toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.
Veggene males.
Separate WC kan leveres prefabrikkert.
VINDUER OG VINDUSDØRER
Vinduer leveres med energiglass. Leveres ferdig behandlet
fra fabrikk. Det tas forbehold om at enkelte vinduer ikke
blir åpningsbare som følge av brannkrav eller dersom
dette ikke synes hensiktsmessig i forhold til bruken.
HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med
FG-godkjent sikkerhetslås. Terrassedører i 1. etg vil også
bli levert med FG-godkjent lås.
GULVLISTER / GERIKTER / TAKLISTER
I rom med parkett leveres 70 mm hvite glatte lister, med
synlige stifte- eller skruehoder.

OPPVARMING
Leilighetene leveres med vannbåren varme. Forbruk av
varmt tappevann, forbruksvann og varme avregnes. Kostnaden kommer i tillegg til sameiets stipulerte fellesutgifter.
Det leveres gulvvarme på bad/dusjbad/wc.
TV / RADIO / TELEFON / DATA
Selger leverer bredbånds- og TV-løsning. Kostnadene
kommer i tillegg til de stipulerte felleskostnadene for sameie.
PORTTELEFON
Det monteres ringetablå ved inngangsdør i 1. etasje med
videokamera. Svarapparat med skjerm og automatisk
låsåpner monteres på vegg i hver enkelt leilighet.
Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighetsdør.
TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG
Tekniske anlegg og fremføringer blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering
av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen
ut fra hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale
føringsveier og sjakter, kan bli endret noe i plassering og
størrelse når endelige tekniske tegninger er klare.
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FELLESAREAL

INNGANGSFORHOLD/HEIS
Fra garasje og inngangsparti i 1. etg. går det heis til alle
etasjer. Heisen leveres med tale og alarm.
Postkasser plasseres på egnet sted etter Postens henstilling.
Gulv i hovedinngangsparti og foran heis i kjeller for leilighetene får fliser. Trapper og reposer i trapperom får fliser.
Himlinger leveres som systemhimling eller fast himling.
SPORTSBODER
Hver leilighet får 1 stk. sportsbod på ca. 5 kvm. Bodene
leveres med vegger av tre/netting/gips/ betong. Overflatene leveres ubehandlet. Selger forbeholder seg retten til
å bestemme den enkelte leilighets plassering av bod.
GARASJE - BODAREAL
Gulv: Ubehandlet betong/asfalt, biloppstillingsplassene
merkes.
Vegger: Malt betong el. sparklet og malt gips.
Søyler: Malt betong eller stål.
Himling: Malt betong / garasjehimling.
Laveste fri etasjehøyde ca. 2,2 meter. Stedvis langs vegger
i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene kan høyden være lavere.
SYKKELPARKERING
Det blir etablert stativ for sykkel parkering i gårdsrommet
og felles sykkelbod i kjelleretasjen.
P-PLASSER
Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt
rømningsveier for garasjeetasjen leveres iht. forskriftene.
Garasjeanlegget vil enten bli utskilt som eget gnr/bnr
eller seksjon hvor sameierne som erverver garasjeplass
får bruksrett til plass som sameiere i garasjen, eller
tilknytning kan bli etablert på annen måte, for eksempel
ved etablering av vedtektsfestet enerettsareal.
Dersom det ved ferdigstillelse av prosjektet er usolgte
p-plasser, disponeres disse av utbygger Sølvknuten AS
inntil disse er solgt.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte
leilighets plassering av p-plass og organiseringen for øvrig.
UTOMHUSARBEIDER
Fellesområder vil bli utført med gangveier med belysning,
lekeplass med mer. Det vil bli beplanting og opparbeidet
grøntarealer. Tekniske installasjoner kasses inn og tekkes.
Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme
endelig utforming og materialvalg.
RENOVASJON
Dette leveres iht krav fra Kongsberg kommune.
TRAFO
Plassering ikke avklart.

T I LVA L G S M U L I G H E T E R
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte
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kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på
sin leilighet, etter en på forhånd priset tilvalgsliste.

og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt.

og selge boliger i Sølvparken og med tilhørende adresser.
Utbyggers prosjektleder er Stor-Oslo Eiendom AS.

Selger / entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene
starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for
beslutning vil fremkomme.

Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse av leilighetene. Blir
ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og
plen blir ferdigstilt våren året etter.

FORBEHOLD

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
avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarealene ikke er
ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet
er ferdig utbygget.

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

Reetablering av Gomsrudveien vil etter pålegg fra offentlige myndigheter starte etter at prosjektet er ferdig og
etter at E134 er flyttet til ny trasse.

GARANTI FRA SELGER

OP P G J Ø R

Leilighetene selges i henhold til lov om bustadoppføring, og
selger plikter å stille bankgaranti jfr. bustadoppføringslova
§12 på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighet til kjøper.
Overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt (egen) garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. For øvrig gjelder Lov om
eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

S E L G E S I H T B U STA D O P P F Ø R I N G S L O VA
Salget reguleres av Bustadoppføringsloven. Dersom kjøper ikke er Forbruker, kan man ikke kreve å få en kjøpekontrakt som bygger på Bustadoppføringslova sine
bestemmelser.
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra foreliggende tegninger fremlagt av
selger. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

1 - Å R S B E FA R I N G
Selger varsler om 1-års befaring, jfr. bustadoppføringslova § 16. Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler omfatter ikke reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold eller sprekkdannelser som oppstår som følge av
naturlig krymping m.v. når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgerens side.

FREMDRIFT
Byggearbeidene startet opp 4. kvartal 2018 og det antas at
leilighetene/ boligen vil være klar for overtakelse 4. kvartal
2020 eller 1. kvartal 2021.
Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for
å ha leiligheten/boligen klar for overtagelse, og gir ikke
grunnlag for å kreve dagmulkt og/eller erstatning.
Endelig overtagelsesmåned varsles ca. 3 måneder før
overtagelse, og endelig overtagelsesdato ca. 6 uker før
innflytting. Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og dette
synes hensiktsmessig.
Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendig offentlige godkjenninger for prosjektet slik det er presentert.
Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å bygge

Fullt og endelig oppgjør (kjøpesum inkludert omkostninger) skal være innbetalt meglers klientkonto før overtakelsen finner sted.
Det forutsettes at forskudd på 10% av kjøpesummen
innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet, dog ikke før selger har tegnet garantier iht. Bustadoppføringsloven, se punkt vedr. garantier samt byggestart er vedtatt. Rentene på innbetalt beløp tilfaller alltid de som har tilbakeholdsrett av det innbetaltebeløp. Den resterende del av kjøpesummen innbetales
senest ved overtagelse sammen med omkostninger, sameiets startkapital, samt evt. tillegg.

B E R E G N E T T O TA L K O ST NA D
Priser fra kr 2.590.000 - 9.590.000 + omkostninger.
I tillegg til kjøpesummen må kjøper må betale følgende
omkostninger:
fra ca. kr. 7.000,- dokumentavgift til staten. 2,5% av tomteverdi (avhenger av endelig fordeling bolig og næring)
Kr 525,- Tinglysningsgebyr av skjøte
Kr 525,- Tinglysningsgebyr for pantobligasjon
Kr 249,- Grunnbokutskrift
_________________________________________________________________
Kr. 8.299,- i totale omkostninger. I tillegg kommer to mnd.
stipulert felleskost i startkapital til sameiet.
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige
gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang
finner sted.
Matrikkelinformasjon:
Kommunenr: 604
Gårdsnr/bruksnr: 7839/27, 7839/28, 7839/30
7837/2, 8378/1, 8379/1
Selger tar forbehold om fremtidig organisering av sameie og eiendommer. Det vil tilstrebes å sammenslå eiendommen til et gnr/bnr og ett boligsameie.

SAMEIETS FORRETNINGSFØRER
Utbygger vil engasjere egen forretningsfører for sameiet
og vil stifte sameiet.

SELGER / UTBYGGER
Sølvknuten Bolig AS er opprettet til det formål å utvikle

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold
om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som
er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et
resultat av offentlige pålegg, forsvarlig gjennomføring
uten å forringe den generelle standard.
Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og
kan avvike noe i forhold til plan – og fasadetegninger som
vedlegges kontrakt.
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere interessenter om deler av bygningens bestanddeler og funksjoner. Enkelte illustrasjoner kan vise forhold som ikke er
i samsvar med leveranse som møblering, fargevalg, dørog vindusform, bygningsmessige detaljer for eksempel:
fasade- detaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasse og beplantning. Det tas forbehold om at sjakter og
føringsveier for tekniske installasjoner ikke er endelig
inntegnet/prosjektert. Innkassinger vil ha varierende
størrelse avhengig av leilighetstype og etasjeplan.
Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller
forkaste et hvert bud/kjøpstilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud forutsettes gitt på selgers standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved alle salg. Se eget kontrakts dokument som forutsettes gjennomgått før kjøpstilbud inngis.
Selger tar forbehold om å foreta justering i kontrakten som
følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning
til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg,
anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis
interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av
skjøte, må ta tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud.
Ved eventuell endring eierskap/navnendring fra kjøpers
side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr til
megler på kr. 20 000,- inkl. mva. som innbetalestil meglers
driftskonto. Eventuelle endring krever utbyggers samtykke.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering
av kjøpere. Eiendomsmegler er under lagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer bl.a.at eiendomsmegleren har
plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner samt kopi av ID til kjøpere. Kjøper forplikter seg
til å fremskaffe finansierings bekreftelse frem til kjøpekontrakt blir underskrevet.
Boligen er p.t. ikke seksjonert, og det tas forbehold
om at seksjonering lar seg gjennomføre, samt forbehold om at mulige endringer kan oppstå i adresse og
gårds-, bruks- og seksjons- nummer. Videre gjøres det
oppmerksom på at sameiebrøken ikke er endelig
fastsatt. Bruksnummer for eiendommen vil kunne endres
i forbindelse med sammenslåing og grensejusteringer.
Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse
med seksjoneringen. Ved underskrift av kjøpstilbud gir
kjøper EiendomsMegler 1 fullmakt til å påtegne riktig
matrikkel på alle nødvendige dokumenter mht. tinglysing.
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Ferdigattest eller brukstillatelse skal foreligge ved overtagelse.
Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel
justeres av selger.

HEFTELSER I EIENDOMSRETT
1993/2159-1/26 02.04.1993 Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Kongsberg Energi as
Gjelder denne registerenheten med flere.

1958/1997-1/26 10.12.1958 Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
NSBs betingelser vedtas
1998/1996-1/26 08.05.1998 Erklæring/avtale
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere.
Selger påberoper seg retten til å tinglyse nødvendige
avtaler i forbindelse med etablering av sameie etc.

1888/903425-1/26 15.10.1888 Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas

R E T T I G H E T PÅ E I E N D O M

1890/901826-1/26 10.11.1890 Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: KNR: 0604 GNR: 8380 BNR: 1
Rettighetshaver: KNR: 0604 GNR: 8381 BNR: 1 FNR: 0 SNR: 1
Rettighetshaver: KNR: 0604 GNR: 8381 BNR: 1 FNR: 0 SNR: 2

1997/2328-1/26 23.04.1997 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 0604 GNR: 7839 BNR: 16
Gjelder denne registerenheten med flere.

1912/900356-1/26 11.05.1912 Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
1914/900458-1/26 10.10.1914 Bestemmelse om vannledn.
NSBs betingelser vedtas
1951/1402-1/26 29.10.1951 Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Kongsberg komm. elverk
Bestemmelser om el.ledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
1953/728-1/26 09.06.1953 Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
NSBs betingelser vedtas

Servitutter:

1997/3076-1/26 05.06.1997 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 0604 GNR: 7839 BNR: 1
Gjelder denne registerenheten med flere.

REGULERING
Bestemmelser til reguleringsplan 423R Sildetomta
i Kongsberg kommune.
Planen skal legge til rette for etablering av sentrumsbebyggelse inneholdende bolig, forretning, kontor og
hotell, samt offentlig/privat tjenesteyting og randsoneparkering.

S N A K K M E D S Ø LV PA R K E N - M E G L E R N E !
Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Kongsberg den 25. august 2017

Ingen i byen vet mer om Sølvparken enn Lars Martin Nilsrud og Lars Bredeveien
hos Eiendomsmegler 1. Du treffer dem på e-post og telefon:
lars.martin.nilsrud@em1.no
lars.bredeveien@em1.no

Tlf 926 29 560
Tlf 402 26 161

Sølvknuten AS

V E L KO M M E N T I L V I S N I N G S S E N T E R E T I S T O R G ATA 7 .
Her kan du se modellen av prosjektet og se standardleveransen
av kjøkken, bad og parkett som følger leilighetene.
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PRISLISTE
Plan

Rom

BRA

P-ROM

Bad

Balkong/
terrasse

Antall
P-plasser

B-101

3

4

103

99

2

57

1

SOLGT

B-102

3

3

83

79

2

43

1

4 390 000

B-103

3

3

56

52

1

30

1

SOLGT

B-104

3

3

83

79

2

40

1

SOLGT

B-105

3

4

100

97

2

46

1

SOLGT

B-201

4

4

99

96

2

19

1

SOLGT

B-202

4

3

83

79

2

13

1

SOLGT

B-203

4

3

69

64

1

11

1

SOLGT

B-204

4

3

83

79

2

13

1

SOLGT

B-205

4

4

94

91

2

19

1

SOLGT

B-301

5

4

99

96

2

19

1

SOLGT

B-302

5

3

83

79

2

8

1

SOLGT

B-303

5

3

69

64

1

11

1

SOLGT

B-304

5

3

83

79

2

8

1

SOLGT

B-305

5

4

94

91

2

19

1

SOLGT

B-401

6

4

99

96

2

19

1

SOLGT

B-402

6

3

83

79

2

8

1

SOLGT

B-403

6

3

69

64

1

11

1

SOLGT

B-404

6

3

83

79

2

8

1

SOLGT

B-405

6

4

94

91

2

19

1

SOLGT

B-501

7

4

110

105

2

26

2

7 330 000

B-502

7

4

121

116

2

27

2

8 490 000

B-503

7

4

123

112

2

57

2

9 490 000

Plan

Rom

BRA

P-ROM

Bad

Balkong/
terrasse

Antall
P-plasser

Pris

C-101

3

4

89

85

2

43

1

SOLGT

C-102

3

4

111

105

2

45

1

SOLGT

C-201

4

4

98

94

2

23

1

SOLGT

C-202

4

4

111

105

2

27

1

SOLGT

C-301

5

4

98

94

2

23

1

SOLGT

C-302

5

4

111

105

2

27

1

SOLGT

C-401

6

4

131

120

2

66

2

SOLGT

Bygg B

Bygg C
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www.solvparken.no
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