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Mjøndalen - lite sted med stort hjerte
Mjøndalen ligger i Nedre Eiker kommune, i hjertet av Østlandet. Innenfor omtrent én  
times kjøring når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Mjøndalen er stort 
nok til å ha urbane og sentrale kvaliteter, og lite nok til at du merker at folk kjenner og 
bryr seg om hverandre. 

Ute fra verden vide

kaller en sang meg hjem.

Hjembygdens bakker blide

Herren velsigne dem.

Hjem – kjære hjem!

                       Herman Wildenvey

Slik starter diktsyklusen ”Hjembygdens sanger” – Herman 

Wildenveys kjærlighetserklæring til stedet hvor han ble 

født og vokste opp. 

Portåsen - Wildenveys rike

Portåsen er etablert til minne om byens store sønn 

Herman Wildenvey. Stedet er en vakker møteplass for 

forfattere og kunstnere innen poesi og lyrikk. Det 

arrangeres også konserter, fyrtårnsprosjekter og 

opplesninger som gir både barn, unge og eldre vakre, 

forunderlige og intense opplevelser.

Flest orkideer i hele Norge

Rundt Portåsen finner du også turstier i vakre og  

barnevennlige omgivelser. Natur og flora er tilnærmet 

uberørt siden Herman Wildenvey selv tråkket sine 

barnesko i skogene rundt Portåsen. Nedre Eiker er 

den kommunen i Norge som har flest arter orkideer. 

Av 34 viltvoksende orkideer i Norge, vokser 24 i Nedre 

Eiker. I områdene rundt Portåsen vil du kunne finne 

minst 19 av dem.

I Mjøndalen er innbyggerne brune hele året

Mjøndalen Fotball er flaggskipet som har satt bygda 

på Norgeskartet, med opprykk til Tippeligaen (og 

dessverre nedrykk igjen) og egen TV-serie i 2016. 

I Mjøndalen er alle fotballentusiaster. 

Idrett og friluftsliv er generelt en viktig del av livet i 

Mjøndalen. Her er det flere idrettsanlegg, golfbane, 

svømmehall, kunstisbane og fantastiske turmuligheter 

sommer som vinter, med flere badevann, fiskesteder 

og skiløyper. Og det er ikke for ingenting at Mjøndalen 

kalles Norges bandyhovedstad…

Foto: Nina MarshallFoto: Torbjørn Tandberg, TTFoto, Drammen

Foto: Torbjørn Tandberg, TTFoto, Drammen
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Kjøkken og bad fra 
norske leverandører i nabolaget
I Veia Hageby blir både kjøkken og bad levert av lokale eksperter som du kjenner godt fra før. Det sikrer at du får en 

kvalitet som er bedre enn du kan forvente i nye boligprosjekter. Samtidig er det praktisk om du ønsker å forandre,  

supplere eller rehabilitere deler av kjøkkenet eller badet med tiden. Det er enklere - og tryggere - å forholde seg til  

norske leverandører som holder til i nabolaget ditt.

Kjøkken og garderobe fra 

JH Interiør på Lierstranda

JH Interiør produserer 

skreddersydde interiør- og 

innredningsløsninger med 

personlig særpreg og hånd-

verk på sitt beste. 

Bad fra Scala Bad i Drammen

Scala Bad importerer moderne baderomsmøbler, porselen, 

dusjløsninger og badekar med høy kvalitet, lekkert design og 

gode løsninger.

Fliser fra Bella Fliser og Interiør på Lierstranda

Bella er et norsk/italiensk flise- og interiørkonsept som vekt-

legger design og kvalitet. Bella er inspirert av italiensk livsstil 

og formspråk ispedd nordiske tradisjoner. Dette gir topp 

kvalitetsfliser og baderomsinnredninger som er både tidløse 

og som rammer tidsånden.

Vi legger grunnlaget – du skaper det personlige

Vi har valgt lekre, tidløse kjøkken- og baderomsløsninger til 

boligene i Veia Hageby. Ønsker du et enda mer personlig 

preg, kan du selvfølgelig velge andre løsninger, både når 

det gjelder innredning, benkeplater, fliser, armaturer og 

annet utstyr. Her viser vi deg noen av de mulighetene du 

har gjennom tilvalg hos de lokale leverandørene.
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Grønn plen eller lekker terrasse?
På Veia Hageby er det lagt vekt på variasjon, mangfold og et grønt miljø. Utearealene er store og varierer i størrelse fra 

45 til 100 kvm. Siden alle leilighetene er gjennomgående, får mange av dem flere uteplasser, både foran mot utsikten 

og bak mot inngangspartiet.

Bildet er et illustrasjonsfoto fra Bygg A.
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Bildet er et illustrasjonsfoto fra Bygg B/C.
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GSPublisherVersion 0.0.100.100
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INNGANGSPARTI
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21.4 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

102 A
BRA: 63.9 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

N

AREAL UTE

7.8 m2

INNGANGSPARTI

15.5 m2

KJØKKEN/STUE

21.4 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM

11.7 m2

GANG

8.8 m2

BOD

3.0 m2BAD

5.8 m2

TERRASSE

16.5 m2

VF

3.2 m2

BOD

5.2 m2

Hus A
Leilighet 102A / 104A 
Speilvendt: Leilighet 103A / 105A

Praktisk treroms leilighet med hage

En romslig treroms leilighet i første etasje med stor uteplass på bakkeplan. 

Her får du en åpen og flott stue-/kjøkkenløsning, en spesielt luftig entré og 

to fine soverom, hvorav det ene med et praktisk garderoberom. Det finnes 

fire leiligheter av denne typen i Bygg A.

Hus A
Leilighet 101 A

1. etg:

BRA: 64.1 m2 

BRA utebod: 5.2 m2 

2. etg:

BRA: 57.2 m2 

Stor fireroms leilighet over to etasjer 

Denne innholdsrike endeleiligheten har direkte utgang til hagen fra en 

stor stue med flere oppholdssoner. Kjøkkenet er adskilt fra stuen med 

romslig spiseplass. Du får utgang til en koselig terrasse fra to av sove-

rommene i 2. etasje, hvorav ett også har et såkalt garderoberom. Med 

tre soverom kan du kanskje utnytte det ene til kontor/gjesterom...?

BRA: 63.9 m2 

BRA utebod: 5.2 m2 

101 A (1.etg)
BRA: 64.1 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

101 A (2.etg)
BRA: 57.2 m2

N

N

AREAL UTE

7.8 m2

INNGANGSPARTI

14.2 m2

TERRASSE

16.1 m2

STUE

32.0 m2

KJØKKEN/SPIS

12.2 m2

GANG

8.7 m2

BAD

4.2 m2

VF

3.2 m2

GANG

6.5 m2

BAD

5.8 m2

SOVEROM

12.4 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM

15.9 m2

BOD

3.0 m2

TERRASSE

8.4 m2
TERRASSE

10.7 m2

BOD

5.2 m2

101 A (1.etg)
BRA: 64.1 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

101 A (2.etg)
BRA: 57.2 m2

N

N

AREAL UTE

7.8 m2

INNGANGSPARTI

14.2 m2

TERRASSE

16.1 m2

STUE

32.0 m2

KJØKKEN/SPIS

12.2 m2

GANG

8.7 m2

BAD

4.2 m2

VF

3.2 m2

GANG

6.5 m2

BAD

5.8 m2

SOVEROM

12.4 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM

15.9 m2

BOD

3.0 m2

TERRASSE

8.4 m2
TERRASSE

10.7 m2

BOD

5.2 m2

1. etg: 1. etg:

2. etg:



10 11

Hus A
Leilighet 201A / 203A
Speilvendt: Leilighet 202A / 204A

Luftig fireroms leilighet med flott utsikt

Leiligheten ligger i byggets andre og tredje etasje, og har to store ter-

rasser; én fra stuen og én fra det største soverommet. Her får du en 

spennende kjøkken-/stueløsning hvor den utradisjonelle kjøkkeninn-

redningen skaper en sosial atmosfære. 

Det finnes fire leiligheter av denne typen i Bygg A.

Hus A
Leilighet 106A

Treroms endeleilighet med hage 

Denne leiligheten er så å si lik de andre som ligger i byggets første 

etasje, men unntak av noen få justeringer av størrelsen på rommene. 

Leiligheten har dessuten en noe større uteplass enn de andre.

BRA: 64.1 m2 

BRA utebod: 5.2 m2 

2. etg:

BRA: 56.9 m2 

BRA utebod: 5.2 m2 

3. etg:

BRA: 56.9 m2 
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N
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N

N
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201 A (2.etg)
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BRA UTEBOD: 5.2 m2
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N

N
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22.5 m2
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18.4 m2
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4.4 m2
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16.9 m2

BOD

3.6 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM

12.4 m2
SOVEROM

15.1 m2

GANG

6.7 m2

BAD

6.0 m2

TERRASSE

10.3 m2

BOD

5.2 m2

201 A (2.etg)
BRA: 56.9 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

201 A (3.etg)
BRA: 56.9 m2

N

N

INNGANG

SPARTI

5.4 m2

GANG

8.2 m2

STUE

22.5 m2

KJØKKEN/SPIS

18.4 m2

VF

4.4 m2

TERRASSE

16.9 m2

BOD

3.6 m2

SOVEROM

7.0 m2

SOVEROM

12.4 m2
SOVEROM

15.1 m2

GANG

6.7 m2

BAD
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10.3 m2

BOD

5.2 m2

AGR

106 A
BRA: 64.1 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

N

AREAL UTE

7.8 m2

INNGANGSPARTI

15.5 m2

KJØKKEN/STUE

21.6 m2

SOVEROM

6.9 m2

SOVEROM

11.8 m2

GANG

8.7 m2

BOD

3.0 m2

BAD

5.6 m2

TERRASSE

18.0 m2

VF

3.5 m2

BOD

5.2 m2

AGR

106 A
BRA: 64.1 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

N

AREAL UTE

7.8 m2

INNGANGSPARTI

15.5 m2

KJØKKEN/STUE

21.6 m2

SOVEROM

6.9 m2

SOVEROM

11.8 m2

GANG

8.7 m2

BOD

3.0 m2

BAD

5.6 m2

TERRASSE

18.0 m2

VF

3.5 m2

BOD

5.2 m2

3. etg:

2. etg:1. etg:
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Hus A
Leilighet 205A

2. etg:

BRA: 57.2 m2 

BRA utebod: 5.2 m2 

3. etg:

BRA: 45.2 m2 

Stor fireroms leilighet over to etasjer med flott utsikt!

Denne innholdsrike endeleiligheten har direkte utgang til utsiktsterrassen fra en stor stue 

med flere oppholdssoner. Kjøkkenet er adskilt fra stuen med romslig spiseplass. Ett av 

soverommene får egen terrasse, men ett av de andre får et praktisk garderoberom.. Med 

tre soverom kan du kanskje utnytte det ene til kontor/gjesterom...?

205 A (2.etg)
BRA: 57.2 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

205 A (3.etg)
BRA: 57.2 m2

N

N

INNGANG

SPARTI

4.5 m2

BAD

5.3 m2
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12.2 m2

SOVEROM

7.1 m2

SOVEROM
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VF

4.3 m2

BOD

3.0 m2
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8.3 m2

STUE

24.6 m2

KJØKKEN/SPIS

16.8 m2

TERRASSE

11.7 m2

TERRASSE

13.3 m2

BOD

5.2 m2

205 A (2.etg)
BRA: 57.2 m2

BRA UTEBOD: 5.2 m2

205 A (3.etg)
BRA: 57.2 m2

N

N

INNGANG

SPARTI

4.5 m2

BAD

5.3 m2

GANG

12.2 m2

SOVEROM

7.1 m2

SOVEROM

12.6 m2

SOVEROM

9.2 m2

VF

4.3 m2

BOD

3.0 m2

TERRASSE

8.3 m2

STUE

24.6 m2

KJØKKEN/SPIS

16.8 m2

TERRASSE

11.7 m2

TERRASSE

13.3 m2

BOD

5.2 m2

2. etg:

3. etg:
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Hus B
Leilighet 101B 

BRA: 91.8 m2 

BRA utebod: 5.0 m2 

Flott treroms endeleilighet i første etasje

Praktisk og lettstelt leilighet med åpen og romslig stue-/kjøkkenløsning 

og stor uteplass på nesten 40 kvm.

Hus C
Leillighet 101C

BRA: 91.8 m2 

BRA utebod: 5.0 m2

Selve leiligheten er lik den til venstre, men med utearelet er disponert noe annerledes. 

Likevel har du god tumleplass på bakkeplan med over 80 kvm hage/terrasse.
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Hus B
Leilighet 102B / 104B
Speilvendt: Leilighet 103B / 105B

Lettstelt treroms leilighet i første etasje

Stor terrasse utvider leiligheten med nærmere 40 kvm i sommerhalvåret.  

Praktisk og luftig stue-/kjøkkenløsning med direkte utgang til terrasse/hagen.

BRA: 87.3 m2 

BRA utebod: 5.0 m2

Hus C
Leilighet 102C / 104C
Speilvendt: Leilighet 103C / 105C

Selve leiligheten er lik den til venstre, men med terrasse og hage på over 70 kvm.

BRA: 87.3 m2 

BRA utebod: 5.0 m2
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Hus B 
Leilighet 106B
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BRA: 99.9 m2 

BRA utebod: 5.0 m2

Praktfull fireroms endeleilighet i første etasje.

Stor og flott leilighet med tre soverom. Det ene vil egne seg godt som gjes-

terom, kontor eller TV-stue. Utgang til stor terrasse på hageplan.

Hus C
Leilighet 106C

BRA: 99.9 m2 

BRA utebod: 5.0 m2

Selve leiligheten er lik den til venstre, men med litt mindre terrasse 

på stuesiden.Til gjengjeld kan du nyte en hage på over 30 kvm.
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Hus B: 
2. etasje 3. etasje
Leilighet 202B / 204B Leilighet 302B / 304B
Speilvendt: 203B / 205B Speilvendt: 303B / 305B

Hus C:
2. etasje 3. etasje
Leilighet 202C / 204C Leilighet 302C / 304C
Speilvendt: 203C / 205C Speilvendt: 303C / 305C

BRA: 78.1 m2 

BRA utebod: 5.0 m2 

Lettstelt treroms leilighet i 2. etasje 

Legg merke til det ekstra store soverommet hvor du også 

får eget garderoberom. Stuen er åpen mot kjøkkenet og 

har utgang til flott terrasse.

Hus B / C
Leilighet 201B / 201C

Treroms endeleilighet i 2. etasje med solrik terrasse

To store soverom og en åpen stue-/kjøkkenløsning med utgang til den flotte 

terrassen gir deg luft og lys.

BRA: 91.8 m2 

BRA utebod: 5.0 m2 
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Hus B / C
Leilighet 301B / 301C

BRA: 71.0 m2

B: BRA utebod: 6.6 m2

C: BRA utebod: 6.2 m2

Flott, toroms endeleiliget på toppen

Lys og luftig leilighet med gode rom. Her får du rikelig med sol og utsikt 

fra den store terrassen, som blir som en ekstra stue i sommerhalvåret.

Hus B / C
Leilighet 206B / 206C
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Lekker fireroms endeleilighet i 2. etasje

Den store stue/kjøkkenløsningen har utgang til romslig terrasse 

med praktisk bod. Ett av de tre soverommene kan du bruke som 

gjesterom, kontor eller separat TV-stue.

206B: 

BRA: 90.7 m2 

BRA utebod: 5.0 m2 

3. etg:
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Hus B / C
Leilighet 306B / 306C

Herlig treroms endeleilighet helt øverst.

Her slipper lyset inn og du kan nyte solen på den store terrassen. Det ene av 

de to soverommene er spesielt romslig og har fått et praktisk garderoberom.

BRA: 79.0 m2 

B: BRA utebod: 5.0 m2

C: BRA utebod: 8.0 m2
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Når du kjøper leilighet i Veia Hageby får du en bolig med kva-

liteter litt utover det vanlige. Det gjelder både kjøkkeninnred-

ning, benkeplater, baderomsinnredning, fliser, gulv og knotter. 

Viktige detaljer som gir deg den spesielle følelsen av å ha fått 

noe fra øverste hylle.

Det er du som gjør boligen om til et varmt og trivelig hjem. 

Med familiebildene og klokken fra farmor. Med duken som 

barnebarnet har sydd. Med møbler og interiør fra slekt og 

familie blandet med det du liker akkurat i dag; puter, pledd, 

lamper og gardiner.

Her får du noen gode tips og idéer til pynt og nytteting som 

er i tiden akkurat nå. Lekre produkter som vil bidra til å skape 

din nye bolig om til et personlig og varmt hjem.

Interiørtipsene på disse sidene er hentet fra Slettvoll. Du kan 

sikkert finne tilsvarende produkter hos Ellingsen Møbler i 

Drammen.’

Fra lekker bolig 
til et personlig hjem…
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Oppdragsnr: 2014414

Adresse: Veia Hageby. Endelig adresse på den enkelte bolig 

blir tildelt av Nedre Eiker kommune.

Matrikkel: Gnr. 23 bnr. 344 i Nedre Eiker kommune.

Selger/hjemmelshaver: Veia Eiendom AS.

Overtagelse: Bygg A er igangsatt og forventes ferdigstilt i 

4. kvartal 2016. Forutsatt oppstart av bygg B ca. 01.05.16 antas 

leilighetene å være ferdig ca. 10 måneder etter oppstart. 

Denne angivelsen gjelder ikke som en bindende frist for å  

ha leilighetene klar for overtagelse, og gir ikke grunnlag for  

å kreve dagmulkt og/eller erstatning.

Endelig overtagelsesmåned varsles 3 måneder før overtagelse. 

Endelig overtagelsesdato varsles ca. 6 uker før innflytting. 

Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere 

dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig.

Tomt: Prosjektet Veia Hageby består i dag av gnr. 23 og  

bnr. 344 er eiet av Veia Eiendom AS. Antatt tomteareal er ca. 

5800m2 og blir senere oppdelt med flere seksjoner. Siden 

eiendommen skal bygges ut i flere byggetrinn, kan eiendom-

men måtte reseksjoneres ved ferdigstillelse av nye bygninger. 

En slik reseksjonering og byggesaken for øvrig er alle seksjon-

seiere pliktig til å samtykke til.

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdel-

ing og organisering av byggene og garasjen dersom kom-

munen ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre 

grunner fremstår som hensiktsmessig. Det vil derfor på et 

senere tidspunkt avklares hvorvidt det blir ett sameie pr. bygg 

eller ett sameie for hvert byggetrinn.

Utomhus arealene som naturlig tilhører byggetrinnet blir fer-

digstilt i tilknytning til byggetrinnet. Dette regnes som selgers 

endelige leveranse overfor kjøperne i dette byggetrinnet. 

Kjøper aksepterer at øvrig utomhus areal først ferdigstilles 

samtidig med øvrige byggetrinn. Selger forplikter seg til å 

gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/

feltet er ferdig utbygget. Avhengig av årstiden kan ferdig-

stillelse av utomhus arealene bli utført etter overtagelse av 

leilighetene. Blir ferdig stillelsen på høsten er det naturlig at 

beplantning og plen blir ferdigstilt våren året etter. I så fall vil 

selger stille sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus arealene 

tilknyttet byggetrinnet.

Bebyggelse: Se detaljert beskrivelse vedlagt denne 

salgsoppgave. Bebyggelsen vil bli fordelt følgende:

 

BYGGETRINN 1/SALGSTRINN 1:

Bygg A: 11 enheter. Dette bygget har ikke kjeller.

BYGGETRINN 2/SALGSTRINN 2:

BYGG B: 18 enheter

BYGGETRINN 3/ SALGSTRINN 3:

Bygg C: 18 enheter

Totalt antall leiligheter i byggetrinn 1, 2, 3, er 47 stk.

Byggeår: 2016/2017. 3 byggetrinn.

BRA (bruksareal): Se prisliste for oppgitt areal til den enkelte 

bolig.

P-rom (primærrom): Se prisliste for oppgitt areal til den 

enkelte bolig.

Arealene oppgitt i illustrasjonsbrosjyren er angitt i bruksareal 

(BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige 

boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg op-

plyses P-rom i prislisten dette er boligens BRA areal fratrukket 

innvendige boder og veggene til disse.

Primær-rom: Entré/gang, kjøkken, stue, soverom, bad/wc, 

dusjbad, vaskerom.

Parkering: Garasjeplass i felles garasjekjeller under bygg B og 

C til hver  leilighet. Hver leilighet har én plass. 

I tillegg er 24 stk. ledige p-plasser for salg.

Bygging av garasjeanlegg vil blir gjort når 12 stk. av leilighetene 

i bygg B er solgt. Dersom bygg A er ferdig før garasjekjeller er 

ferdigstilt, blir det opparbeidet midlertidig parkering. Dersom 

bygg B og C ikke realiseres, bygges garasje på bakkeplan for 

bygg A.

Selger forbeholder seg retten til å forestå endelig plassering/

tildeling av plassene.

Garasjeplasser tildeles enten som tilleggsdel til seksjonen eller 

som vedtektsbestemt plass. Selger forbeholder seg retten til 

å bestemme den enkelte leilighetsplassering av p-plass og 

organisering for øvrig.

Innhold: Leilighetene har areal effektive planløsninger og gjen-

nomgående god standard, bygget etter forskrifter TEK 10. For 

innhold i den enkelte leilighet henvises det til plantegning av 

den enkelte leilighet.

STANDARD

Himlinger: Himlinger vil i hovedsak bli nedforet betongele-

menter. Takhøyde i leilighetene på ca. 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: 3 stavs eik lakkert parkett. Fliser på bad og WC.

Vegger: Malte gipsflater. Fliser på bad. 

WC malt gips med sokkelflis.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra JH Interiør– www.jhinterior.

no. Det leveres laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum. 

Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte 

leilighet. Under overskapene leveres lysskinne med lavvolt-

belysning. Kjøkken med helintegrerte hvitevarer, fra Siemens. 

Induksjonstopp, stekeovn, kjøl/frys og oppvaskmaskin. Avtrekk 

fra hette tilknyttet det balanserte ventilasjonsanlegget.

Garderobe: Det leveres 1 meter garderobeskap pr sengeplass 

fra JH Interiør. 

NB: På plantegningene er det tegnet inn et høyere antall 

skaper for å vise hvilke mulig plasseringer og mengde som lar 

seg installere.

Bad/WC: Det leveres dusjvegger i herdet glass eller dusj-

hjørne. Dusjarmatur monteres på vegg.

Opplegg for vaskemaskin med vann, avløp og stikkontakt, der 

hvor det er vist plassering av vaskemaskin på tegningene. Det 

leveres downlights i tak på bad. Toalett leveres som veggh-

engt toalett. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse.

Fliser leveres i formater i henhold til romskjema. 

Det blir lav terskel fra bad til tilliggende rom 

(ca. 25 mm).

Fliser leveres av Bella Fliser og Interiør AS. 

www.bella.no

Sportsboder:

Hver leilighet får 1 stk. sportsbod. 

Overflatene leveres ubehandlet.

FDV: Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-perm 

som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er 

benyttet i leiligheten, og i tillegg adresselister med oversikt 

over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjel-

lige arbeider og vedlikehold.

Oppvarming/ventilasjon: Det vil bli montert balansert venti-

lasjonsanlegg med varmegjenvinning med avtrekk fra våtrom 

og kjøkken. Gulv får vannbåren gulvvarme. Varmeanlegget er 

basert på varme fra fjernvarme. Forbruk av varmt tappevann 

og varme avregnes etter forbruk pr. leilighet. Gulvvarme.

Energimerking: Husene vil få energimerke B - C. 

Tilvalg og endringer: Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstil-

bud. Alle kjøpere vil bli varslet om tilvalgsprosess og priser i 

god tid før eventuelle valg må tas. Det er lagt en maksgrense 

for endringer på 15 % av leilighetens kjøpesum, ref. Bustadop-

pføringslova §9.

Vann- og kloakkforhold: Offentlig tilknyttet.

Rettigheter og tinglyste forpliktelser:

Det vil bli tinglyst seksjonering av byggene og erklæringer 

vedrørende vann/avløp og adkomst-rettigheter til de ulike 

byggene og byggetrinnene. Pliktig medlemskap i fremtidig 

velforening/ sameie.

Reguleringsforhold: Eiendommen ligger i et område 

regulert til bolig. Reguleringsplan for Veiatun, 

GNR 23 BNR 344.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Brukstillatelse vil 

foreligge ved overtagelse. Ferdigattest vil foreligge ved endelig 

ferdigstillelse av hele prosjektet.

Utleie: Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til 

boligformål. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen 

før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett 

for leietager til redusert pris. Dette er kjøpers risiko.

SALGSOPPGAVE
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Konsesjonsplikt: Det er ikke konsesjonsplikt.

Odel: Det er ikke odel. 

Boplikt: Det er ikke boplikt Nedre Eiker kommune.

Oppgjør/garantistillelse: Selger stiller som sikkerhet for op-

pfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti 

på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes 

deretter til 5 % av Kjøpesummen og står i 5 - fem - år etter 

overtakelsen, jf. Bustadoppføringslova § 12. Garantien gjelder 

for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten. Kjøper og 

selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er 

tinglyst mot at det stilles garanti etter § 47 tilsvarende hele 

kjøpesummen. Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til 

megler. Lovene finner du også på www.lovdata.no.

Ligningsverdi: Da boligen selges som nybygg er ligningsverd-

ien ikke beregnet. For opplysninger om ligningsverdi, kontakt 

ligningskontoret. Lignings-verdien på nybygg settes normalt 

til 30 % av markedsverdien.

Utgifter/avgifter: Månedlige fellesutgifter er foreløpig stipul-

ert til ca. kr 35,- pr. kvm. pr. mnd. Felles-utgiftene inkluderer 

felles bygningsforsikring, grunnpakke TV/fiber, oppvarming/

varmtvann á konto, snøbrøyting, vaktmester/gartner til 

fellesareal, renovasjon, felles strøm, forretnings-førsel og div. 

innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer og tekniske 

anlegg. Felleskostnad for parkeringsplass er foreløpig stipulert 

til kr 150,- pr mnd. Det tas forbehold om sameiets endelige 

fastsettelse av fellesutgiftene. Forbruk av strøm, vann-/

avløpsavgifter blir fakturert direkte fra hhv. kommunen etter 

forbruk iht. vannmåler.

Prisantydning/omkostninger:

Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel tomteverdi 

(kr 13.000.000- og er avhengig av sameiebrøken)

+ Tingl. skjøte  kr 525,-

+ Tingl. pant  kr 525,- pr. dokument

+ Gr.bok  kr 206,-

= Se oversikt i prislisten for den enkelte leilighet.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter ved kjøp til prisantydning 

se egen oversikt.

Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/avgifter.

Avtale/form: Leilighetene selges iht. Bustadoppføringslova.

FORBEHOLD:

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdel-

ing og organisering av byggene og garasjen dersom kom-

munen ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre 

grunner fremstår som hensiktsmessig. Det vil derfor på et 

senere tidspunkt avklares hvorvidt det blir ett sameie pr. bygg 

eller ett sameie for alle 3 byggene.

Selger tar forbehold om at det oppnås salg av tilstrekkelig an-

tall enheter i bygg B og C før igangsettelse og beslutning om 

bygging i disse byggene. Bygg A er igangsatt. Forbeholdet 

innebærer at selger ikke er forpliktet til å bygge og levere boli-

gen til kjøperen dersom tilstrekkelig antall leiligheter ikke blir 

solgt, samt at økonomien i prosjektet ikke er tilfredsstillende.

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 fasade-tegninger som vedleg-

ges kontrakt.Beplantning og blomster, innredninger, hvitevar-

er, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover 

det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold 

om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er 

inntegnet. Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av 

leilighetstype og etasjeplan.

Priser på usolgte leilighetene kan uten forutgående varsel 

justeres av selger. Det vil kunne oppstå synlige sprekker/riss-

over tid på grunn av svinn og krymping av materialer, som er 

vanlig i nye bygg.

Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har selger rett til å ha 

stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., 

samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Byggingen av 

øvrige bygge-trinn vil tidvis kunne medføre støy og mindre 

ulemper.

Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen/salgsop-

pgaven.

Kjøper har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktels-

er etter Kjøpekontrakten. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i 

opprinnelig kjøpers navn. Unntak kan dog tillates etter skriftlig 

samtykke fra selger. Det vil kunne påløpe gebyr ved eventuell 

transport av kjøpekontrakt på kr 20.000,-.

Selger forbeholder seg retten til å konstituere sameiermøte, 

samt velge forretningsfører.

Ved avbestilling reguleres erstatningen av Buofl. § 53, slik at 

selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers 

avbestilling. Beløpet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av 

markedsutviklingen fra kjøpe-kontraktens inngåelse. Beløpet 

kan trekkes fra kjøpers forskuddsinnbetaling.

Hvitvasking: Ihht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvit-

vasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å 

melde fra ved mistanke om hvitvasking. Slik melding sendes 

Økokrim uten orientering til selger og kjøper.

Betalingsbetingelser: Kjøpesummen med tillegg av omkost-

ninger til dokumentavgift og tinglysings-gebyrer forfaller med 

følgende frister:10 % av kjøpesum innbetales til megler 14 

dager etter kontraktsunderskrift/evt. så snart selger har stillet 

nødvendige garantier iht. Bustadoppføringslova.

Rest kjøpesum med tillegg av omkostninger forfaller i sin hel-

het til betaling pr. eiendommens overtagelses dato. Beløpet 

må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av 

eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må 

innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Finansiering: Vårt firma har en forbindelse med flere lånein-

stitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe 

finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan tilpasset Deres 

boligbehov.

Budgiving: Dersom De etter besiktigelse ønsker å kjøpe 

eiendommen, må De straks inngi skriftlig kjøpetilbud til 

megler. Budet gis på eget skjema som fås hos oss eller evt. 

pr. e-post eller faks. Budet må gi opplysninger om budets 

størrelse og sannsynlig finansiering. Budet er bindende for 

budgiver innenfor den frist som er oppgitt som akseptfrist. 

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, ihht. 

Forskrift til Lov om eiendomsmegling, blir forelagt kjøper og 

selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. 

Budgiver bekrefter ved sitt bud at eiendommen er besiktiget, 

samt at prospekt med vedlegg er mottatt og lest.

Opplysninger i prospektet er godkjent av selger.

Meglers vederlag: Om meglers vederlag er det avtalt føl-

gende honorar for denne eiendom: kr 37.500,- inkl. mva. pr. 

enhet. Meglers vederlag betales av selger.

Salgsdokumentasjon: Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med 

komplett salgsinformasjon før avtale om kjøpe inngås: Salgs-

oppgave inneholdende tekniske beskrivelse,romskjema og 

prisliste datert 18.11.2015.

Megler: 

Leilighetene formidles av 

Eiendomsmegler Dahl AS, 

Orgnr.: 912 352 331

Eiendomsmegler MNEF 

Geir Storli tlf. 48 89 97 90 / 32 21 96 06

Gustav Waal tlf. 90 95 23 21 / 32 21 96 07

Drammen, 18.11.2015
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GENERELT

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygnin-

gens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekom-

me avvik mellom teknisk beskrivelse og plantegninger. I slike 

tilfeller er det alltid teknisk beskrivelse som er retningsgivende.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan 

vise forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, 

kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobe-innredning, fargevalg, 

tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. 

fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomster-

kasser, 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 dør-plassering 

avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. bære-

struktur og den arkitektoniske utformingen av bygget. 

Prosjektet er byggeanmeldt av ansvarlig søker Veia Eiendom 

AS i henhold til tekniske forskrifter av 2010 og godkjent i 

Nedre Eiker kommune. 

KONSTRUKSJON

Bygningen utføres med bærevegger i tre.

Plate på mark for bygg A, p-kjeller på bygg B og C

1. etg.: Leca byggeplank med lydgulv,  eller hulldekke

2. etg.: I-bjelker el. tilsvarende, eller hulldekke

Utvendig vegger: Pussede fasader.

Lecadekker: Nedlekting og 1-lags gips på undersiden.

Rekkverk på balkong: Stål og glass.

Balkonger vil bli oppsatt med utvendig synlige søyler. 

Det blir 1- 2 trinn fra terrassedør og opp til terrasser.

Balkongdekker er som en utvendig konstruksjon å anse. Min-

dre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten 

etter regnvær.  

På sammenkoblede balkonger/terrasser vil det bli levert skille-

vegger i trekledning eller tilsvarende mellom boenhetene.

Terrassene på bakkeplan vil få imp. treverk.

Innvendige vegger av tre-/stålstendere og kledd med gip-

splater. Mineralull i alle vegger.

Leilighetsskillevegger er tre med gips/mineralull.

Himling blir nedforet med gipsplater, sparklet og malt. 

Takhøyde i leilighetene blir på ca. 2,4 meter, med unntak av 

bad og gang hvor det er behov for nedforing av himling pga 

tekniske føringer eller lignende.

Yttertak utføres som flatt belagt med isolasjon og 1 lag sveiset 

takbelegg. Tak og balkonger får innvendig nedløp.

STANDARD INNVENDIG BEHANDLING

NEDFORET HIMLING / INNKASSING

Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i himlin-

gen 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 overflatebehan-

dlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert.

UTSTYR

KJØKKEN 

Plassbygget kjøkkeninnredning fra JH Interiør AS

- se www.jhinterior.no. 

Det leveres laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum. 

Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte 

leilighet. 

Avtrekk fra hette tilknyttet det balanserte ventilasjonsanlegget. 

Helintegrerte hvitevarer fra Siemens. Induksjonstopp, steke-

ovn, kjøl/frys og oppvaskmaskin.

GARDEROBE

Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass. 

Skapene leveres plassbygget fra JH Interiør AS.

NB: På plantegningene er det tegnet inn høyere antall skaper 

for å vise hvilke mulig plassering og mengde som lar seg 

installere.

INNVENDIGE DØRER

Hvite glatte dører med hvite karmer. Dørene leveres 

ferdig behandlet fra fabrikk. Dørvridere leveres i stål.

BAD

Det leveres dusjvegger i herdet glass, alternativt dusjhjørne 

der dette er hensiktsmessig. Dusjarmatur av kjent merke 

monteres på vegg. Servantskap m/ armatur av kjent merke. 

Det leveres speil over servanten. Over speilet leveres lyslist 

med lavvoltbelysning og integrert stikkontakt. 

Opplegg for vaskemaskin med vann, avløp og stikkontakt. Det 

leveres downlights i tak, og vegg-hengt toalett. Alt sanitærut-

styr blir levert i hvit utførelse.

Fliser – gulv: Som vist i visningssenteret.

Fliser – vegg: Som vist i visningssenteret. 

Leveres fra Bella Fliser og Interiør AS.

www.bella.no

Det blir lav terskel fra bad til tilliggende rom (ca. 25 mm).

Mindre ansamlinger av vann kan forekommepå gulv.

Bad blir plassbygde.

VINDUER OG VINDUSDØRER

2 lags energiglass. Leveres ferdig behandlet fra fabrikk – malt 

innvendig og utvendig. 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 lakkerte 45 mm eikelister med syn-

lige stifte- eller skruehoder. Alle utforinger og gerikter rundt 

vinduer og dører samt taklister, leveres ferdig malt fra fabrikk 

med synlige stiftehoder. 

DIVERSE UTSTYR

Brannsluknings- og brannalarmutstyr leveres i henhold til 

forskrifter.  

 

TEKNISKE ANLEGG

VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning med 

avtrekk fra våtrom og kjøkken. Hver bolig får eget ventilasjon-

saggregat, som blir plassert i bod der dette er mulig.

ELEKTRISK

Elektrisk anlegg leveres iht. NEK 400:2010 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. 

Ved inngangsparti leveres lampe m/sensor.

 

På balkonger og terrasser på terreng leveres det lampe. Inn-

vendig bryter.

SANITÆR

Det monteres ett-greps blandebatterier. Det monteres opple-

gg for vaskemaskin på bad. Dersom kjøper setter inn tørket-

rommel forutsettes det kondenstørketrommel.

Varmtvann til leilighetene leveres fra felles fjernvarmeanlegg.

OPPVARMING

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme. 

Forbruk av varmt tappevann og varme registreres på måler.

TV / RADIO / TELEFON / DATA

Det leveres fiberbredbånd fra GET. Grunnpakke er inkludert i 

felleskostnaden, oppgradering betales direkte til leverandør.

RINGEKLOKKE

Det leveres ringeknapp utenfor hver leilighetsdør.

TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG

Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på 

tegninger som omfattes av kjøpe-kontrakt. Endelig plasser-

ing av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen 

ut fra hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale 

førings-veier og sjakter kan bli endret noe i plassering og 

størrelse når endelige tekniske tegninger er klare. 

FELLESAREAL

INNGANGSFORHOLD 

Postkasser plasseres på egnet sted etter Postens henstilling.

SPORTSBODER

Hver leilighet får 1 stk. sportsbod. Innvendige overflater le-

veres ubehandlet og uisolert. 

Gulv: Ubehandlet betong i boder.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme den enkelte 

leilighets plassering av bod. 

NB: Det er viktig og merke seg at dette er kaldboder som ikke 

er utført med tanke på oppvarming. 

GARASJE  KJELLER

Gulv:  Asfalt eller betong i nedkjøring/garasjekjeller, 

 biloppstillingsplassene merkes. 

Vegger: Støvbundet betong.

Søyler: Støvbundet betong.

Himling: Støvbundet betong.

Laveste fri etasjehøyde ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i 
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kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene 

kan høyden være lavere. 

SPESIELT VIKTIG Å KJENNE TIL

Garasjekjellere samt infrastruktur er planlagt videre-ført i 

byggetrinn 2 og 3. De respektive sameiene forplikter seg til å 

danne en felles velforening hvor kostnader til drift og vedlike-

hold av dette fordeles.

P-KJELLER

Ventilasjonssystem og brannslukningsanlegg samt rømn-

ingsveier for garasjeetasjene leveres iht. forskriftene.

Garasjeplasser tildeles enten som tilleggsdel til seksjonen eller 

som vedtektsbestemt plass. Selger forbeholder seg retten til 

å bestemme den enkelte leilighetsplassering av p-plass og 

organisering for øvrig. 

Dersom det ved ferdigstillelse av prosjektet er usolgte p-plass-

er, disponeres disse av utbygger Veia Eiendom AS inntil disse 

er solgt. 

UTOMHUSARBEIDER

Fellesområder vil bli utført iht. utomhusplan. Leke-område 

inkluderer sandkasse samt 3 stk. vippedyr. Husker og krakker 

vist på foreløpig utomhusplan er ikke medtatt. Det vil bli bep-

lantning og opparbeidet grøntarealer. 

Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme 

endelig utforming og materialvalg.

RENOVASJON (PÅ P-DEKKE)

Boligene får tradisjonell søppelhåndtering. Plassering fremgår 

av foreløpig utomhusplan.

TRAFO + VARMESENTRAL

Blir plassert på felles arealet. 

TOMTEN

Prosjektet Veiatun gnr. 23 bnr. 344 i Nedre 

Eiker kommune eies av Veia Eiendom AS. 

• Hvert av byggetrinnene (3 stk) som blir 

 oppført på eiendommen søkes fradelt med 

 eget gårds- og bruksnummer og grensen 

 legges mellom byggene.

• Leilighetene vil få seksjonsnummer. 

 De leilighetene som har terrasse på mark 

 vil etter planen få dette inn i sin seksjon.

• Hele resterende del av utearealet vil bli eiet 

 av sameiene i fellesskap og disse vil ha like 

 rettigheter og plikter i forhold til bruk, ved-

 likehold etc.

Det tas forbehold om endring i ovennevnte plan om oppdel-

ing og organisering av byggene og garasjen dersom kom-

munen ønsker det annerledes, eller dersom dette av andre 

grunner fremstår som hensiktsmessig. 

TILVALGSMULIGHETER

Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte 

kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på 

sin leilighet. Det gis skriftlig tilbud fra entreprenøren på disse 

endringsarbeidene før gjennomføring.

 

Selger / entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene 

starter, ta kontakt med kjøper hvor frist for endring avtales.

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.  

Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre 

endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 

mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 

SAMEIETS FORRETNINGSFØRER

Selger forbeholder seg retten til å velge forretningsfører for 

de 2 første driftsår.

SELGER / UTBYGGER

Selger er Veia Eiendom AS og har som formål å utvikle og 

selge leiligheter på Veiatun. Utbygger er Veia Eiendom AS.

FORBEHOLD

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 fasade-tegninger 

Beplantning og blomster, innredninger, hvitevarer, tep-

per, møbler, markiser og annet tilbehør utover det som er 

beskrevet ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at sjak-

ter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. 

Innkassinger vil ha varierende størrelse avhengig av leilighets-

type og etasjeplan. 

Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres 

av selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

Drammen den 18.11.2015   
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PRISLISTE  
Leilighetsnr Etasje BTA BRA 

1. ETG
BRA 

2. ETG
BRA 

3. ETG
BRA 

TOTALT
P-rom Kjøpesum Omk. Totalpris

101A 1 +2 141,8 64,1 57,2 121,3 117,2 5 525 000 11 126 5 536 126

102A 1 72,3 63,9 63,9 59,8 3 120 000 6 476 3 126 476

103A 1 72,3 63,9 63,9 59,8 3 120 000 6 476 3 126 476

104A 1 72,3 63,9 63,9 59,8 3 120 000 6 476 3 126 476

105A 1 72,3 63,9 63,9 59,8 3 120 000 6 476 3 126 476

106A 1 75,2 64,1 64,1 59,9 3 220 000 10 556 3 230 556

201A 2+3 130,3 56,9 56,9 113,8 109,4 4 990 000 10 556 5 000 556

202A 2+3 127,4 56,9 56,9 113,8 109,4 4 790 000 10 556 4 800 556

203A 2+3 127,4 56,9 56,9 113,8 109,4 4 790 000 10 556 4 800 556

204A 2+3 127,4 56,9 56,9 113,8 109,4 4 790 000 9 576 4 799 576

205A 2+3 120,1 57,2 45,2 102,4 98,1 5 250 000 8 756 5 258 756

101C 1 102,0 91,8 91,8 87,4 4 180 000 8 356 4 188 356

102C 1 96,5 87,3 87,3 82,7 4 085 000 8 356 4 093 356

103C 1 95,9 87,3 87,3 82,7 4 085 000 8 356 4 093 356

104C 1 95,9 87,3 87,3 82,7 4 085 000 8 356 4 093 356

105C 1 95,9 87,3 87,3 82,7 4 085 000 9 406 4 094 406

106C 1 112,4 99,9 99,9 95,1 4 490 000 8 756 4 498 756

201C 2 102,0 91,8 91,8 87,4 4 080 000 7 606 4 087 606

202C 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 665 000 7 606 3 672 606

203C 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 665 000 7 606 3 672 606

204C 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 665 000 7 606 3 672 606

205C 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 665 000 8 676 3 673 676

206C 2 102,3 90,7 90,7 86,1 4 400 000 7 026 4 407 026

301C 3 79,9 71,0 71,0 66,7 3 330 000 7 606 3 337 606

302C 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 650 000 7 606 3 657 606

303C 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 650 000 7 606 3 657 606

304C 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 650 000 7 606 3 657 606

305C 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 650 000 7 606 3 657 606

306C 3 88,9 79,0 79,0 74,5 3 665 000 7 026 3 672 026

101B 1 102,0 91,8 91,8 87,4 4 085 000 8 356 4 093 356

102B 1 96,5 87,3 87,3 82,7 3 980 000 8 356 3 988 356

103B 1 95,9 87,3 87,3 82,7 3 980 000 8 356 3 988 356

104B 1 95,9 87,3 87,3 82,7 3 980 000 8 356 3 988 356

105B 1 95,9 87,3 87,3 82,7 3 980 000 9 406 3 989 406

106B 1 112,4 99,9 99,9 95,1 4 515 000 8 756 4 523 756

201B 2 102,0 91,8 91,8 87,4 3 990 000 7 606 3 997 606

202B 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 550 000 7 606 3 557 606

203B 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 550 000 7 606 3 557 606

204B 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 550 000 7 606 3 557 606

205B 2 85,8 78,1 78,1 73,6 3 550 000 8 676 3 558 676

206B 2 102,3 90,7 90,7 86,1 4 180 000 7 026 4 187 026

301B 3 79,9 71,0 71,0 66,7 3 340 000 7 606 3 347 606

302B 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 455 000 7 606 3 462 606

303B 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 455 000 7 606 3 462 606

304B 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 455 000 7 606 3 462 606

305B 3 85,8 78,1 78,1 73,6 3 455 000 7 026 3 462 026

306B 3 88,9 79,0 79,0 74,5 3 550 000 8 756 3 558 756

Alle leiligheter får egen utvendig bod på minimum 5 kvm. og en garasjeplass.
Mulighet for kjøp av ekstra p-plass: kr 250 000. 

BYGG B

BYGG A

BYGG C

18.11.2015
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