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SKEIKAMPEN - HØYFJELLSTUNET I
28 fritidsleiligheter - Ski inn/ut, 50m fra alpinanlegg & skiløyper Serveringssted, treningsrom, badstuer & skiprepperom.
PRIMÆRROM

BOLIGTYPE

EIEFORM

ca 43-100 m²

Selveierleiligheter

Eierseksjon

Kjøpesum
og omkostninger

Prisantydning
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Fra kr 2 050 000,Til kr 4 500 000,-

Omkostninger;
Fra kr 2 050 000,- til kr 4 500 000,- (Faste priser)
Skjøte kr 525,Pantobligasjon kr 525,Pantattest kr 199,50
Dok.avgift kr 51 250,- (dok avgift 2,5 % av kjøpesum)
..........................
Omkostninger fra kr 52 499,50
..........................
Totalkostnad fra kr 2 102 499,50 til kr 4 613 749,50

Det tas forbehold om endringer i statens satser.

Informasjon
om prosjektet
Meglerprofil
Ansvarlig megler
Pia Murland
Eiendomsmegler MNEF / Partner
tlf. 95 05 04 68
murland@privatmegleren.no
Ole Rosten
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 976 26 400
PrivatMegleren Lillehammer
Kirkegt. 62
2609 Lillehammer
tlf. 61 26 63 60
Eminent Eiendomsmegling
Lillehammer AS
Org. nr 988526525
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EVENTYR UTE
- PÅ SKEIK

E HELE ÅRET
KAMPEN
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Tidligere Gausdal Høyfjellshotell; hvor store deler av bygningsmassen er revet og en ny del er bygd opp igjen. Fløyen hvor disse 28 leilighetene ligger er helt ny.

Skeikampen - et ekte fjelleventyr i
mer enn 140 år.
Det var den friske luften og mosjon som lokket gjester opp til Skeikampen på slutten av 1800-tallet og ble starten på dagens høyfjellsdestinasjon. Inspirert
av sanatorier som tilbød «høifjellsterapi» i Alpene, åpnet Høifjeldssanatoriet i Gausdal 1. juli 1876 og var da Norges første turisthotell på høyfjellet. Det var
den friske luften som var det unike kurmiddelet og kombinert med mosjon, skulle dette hjelpe mot mange av datidens plager. Det varierte terrenget på
Skeikampen var godt egnet til rekreasjonsturer uansett hvilken form gjestene var i. Det tenker vi fortsatt er gode kvaliteter som det moderne mennesket
også setter pris på. Prosjektet har fått navnet Høyfjelltunet 1 med denne bakgrunn.
Skeikampen har en lang historie som fjelldestinasjon og har gjennom årene utviklet seg til å bli en helårsdestinasjon for alle som liker å være aktive
utendørs. I dag kan du gå på langrenn, stå alpint, gå fjellturer, spille golf, sykle, fiske, bade eller bare slappe av. Det er fremdeles naturen som står i fokus,
for frisk luft og vakker natur går aldri av moten.
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Beliggenhet
& nærområde

Velkommen til fjells og helårsdestinasjonen Skeikampen. Her
kan du senke skuldrene og nyte fjelluften og de aktiviteter du
ønsker året rundt. Leilighetene har en svært sentral beliggenhet
på Skeikampen i gamle Gausdal Høyfjellshotell. Området passer
perfekt for deg som er glad i aktivitet, ute i vakker natur.
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Alpinanlegget og preparerte skiløyper venter i umiddelbar
nærhet, som tar deg videre ut i milevis med oppkjørte løyper.
Skeikampen kan også by på Nordens høystliggende 18-hulls
golfbane, sykkelstier, fiskevann og turstier i storslått natur. Det er
gangavstand til alt av fasiliteter på Skeikampen. I fellesarealene
vil det komme serveringssted med terrasse, lekerom/
aktivitetsrom for de unge, stort treningsrom, flere boblebad og
garderobeanlegg med badstuer.
På vinterstid er Skeikampen et av Norges mest snørike områder.
Dette er kjent som kanskje Norges flotteste langrennsområde
med ca. 220 km maskinpreparerte løyper med stor variasjon på
løyper for alle ferdigheter og værforhold. Terrenget er variert
med høyfjell og skog, og løypenettet er knyttet sammen med
Peer Gynt skiregion og Kvitfjell.
Skeikampen har et flott, moderne alpinanlegg med 11 heiser og
21 nedfarter, og bl.a. 8 seter stolheis rett til toppen, samt gode
off-pist muligheter. Det er lagt ned mye ressurser i et topp
moderne parkanlegg for twintip og snowboard. Skeikampen har
ved flere anledninger vært treningsarena for landslaget i
slopestyle, hvor både tidlig snø og sikre snøforhold har vært av
stor betydning for at skiforbundet har valgt Skeikampen som
arena. Det er et eget barneområde med skibånd, barnebakker
og ake- og baseområde.

Hver årstid har sin sjarm og på Skeikampen finnes det
uteaktiviteter for store og små om våren, sommeren og høsten.
Skeikampen er viden kjent for sine fine sykkelstier, seterveier og
fjellveier, og byr på et flott sykkelterreng enten du ønsker
utfordrende traseer og spenning, eller skal på en rolig sykkeltur
med familien. Foretrekker du å gå, er fjellene rundt Skeikampen
et populært turområde. Naturen veksler mellom snaufjell og
frodig høyfjellsterreng og fra toppen av Skeikampen kan man se
helt til Jotunheimen og Mjøsa. Det er flere fiskevann i området
for de som ønsker å prøve fiskelykken, og fine badeplasser med
mulighet for grilling, lek og avslapping.
På Skeikampen kan du spille golf på Nordens høyestliggende 18hulls golfbane. Skei Golfklubb sin 18-hullsbane ligger 900 moh i
et vakkert seterlandskap. Nærheten til serveringssteder og
fasiliteter er det mange som setter ekstra stor pris på, med bl.a.
Skei Appartement/Skeistua og Segalstad Seter med
dagligvareforretning som er oppe hver dag.
Ønsker du variasjon er det under 30 minutters kjøring til
bunnstasjonen på både Kvitfjell og Hafjell. Innenfor 1 timers
kjøring er Hunderfossen familiepark, rafting i Sjoa, Maihaugen
samt Lillehammer by med et rikt kunst og kulturliv.

Stil & standard
på Høyfjellet
Høyfjellstunet 1 består av 28 nyoppførte
leiligheter, som alle vil få egen balkong eller
terrasse. Det er 2- til 4-roms leiligheter med høy
standard og gode funksjonelle løsninger. Alle får
egen privat sportsbod i kjeller, og fra kjeller går
det heis til alle etasjer. I kjeller er det også
skiprepperom med enkel adkomst fra terreng
ute. Hver leilighet får egen parkeringsplass.
Leilighetene har en romslig kjøkkenløsning med
stilren, sort kjøkkeninnredning med integrerte
hvitevarer og LED belysning under overskap.
Moderne, flislagte bad med varmekabler og
innfellbare dusjvegger i klart glass. Praktisk
innredning med skuffer og servant, samt speil og
toalett.
1-stavs hvitpigmentert eikeparkett på gulv og
vannbåren gulvvarme. Det er hvite downlights i
nedsenket himling på baderom og i entré.
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Prosjekt hovedoppdrag
Eier
Thon Hotellbygg AS

Betegnelse
Gnr. 225 Bnr. 319 i Gausdal kommune

Byggeår
2019/2020

Bebyggelse
Bygninger
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Salgstrinn 2 består av 28 nye leiligheter i gamle
Gausdal Høyfjellshotell. Leilighetene som nå er for
salg ligger i det som er merket bygg 15 på
oversiktsbilde/kart og er en egen fløy på nordsiden
av restauranten.

Byggemåte
Bygningen har bærekonstruksjon i betong og stål.
Yttervegger i isolert bindingsverk kledd utvendig
med trepanel. Innvendig er ytterveggene kledd
med panel. Yttervegger i kjeller i betong, med
innvendig støvbundet eller malt overflate. Tak i
trekonstruksjon med papptekking og utvendige
takrenner og -nedløp. Videre har bygget vinduer
med energiglass og hovedinngangsdør til
leilighetene er brann- og lydklassifisert i.h.h.t.
forskriftene med kikkhull. Bygget har balansert
ventilasjon med varmegjenvinning og sentralt
avtrekk. Felles sentrale ventilasjonsaggregat er
plassert i teknisk rom i kjeller.
På balkonger/terraser er deet vegglampe og enkel
stikkontakt. Balkonger er oppført i betong med
tremmegulv av impregnert trevirke eller
tilsvarende, mens terrasser på terreng leveres med

betongheller. Balkonger har spilerekkverk. Skille
mellom privat område og fellesområde for
terrasser på terreng, vil bli med beplantning/
blomsterkasser/skillevegger eller lignende. Endelig
utforming/materialvalg avgjøres av utbygger.
Sportsbodene leveres med gittervegger og dør
tilpasset hengelås.

Arealer og fordeling per etasje
2-roms leilighet fra 43 til 50 kvm.
3-roms leilighet fra 73 til 76 kvm.
4-roms leilighet på 100 kvm.

Innhold
PrivatMegleren Lillehammer har gleden av å
presentere disse innholdsrike og moderne,
nyoppført leilighetene, som inneholder:
2-roms leilighet (43-50 kvm):
* Entré
* Bad
* Stue/kjøkken
* Soverom
* Balkong/terrasse på 8 kvm
* Sportsbod på minimum 2,5 kvm i kjeller
* Biloppstillingsplass
_______________________
3-roms leilighet (73-76 kvm):
* Entré
* Bad
* Stue/kjøkken
* 2 Soverom
* Balkong/terrasse på 8 kvm
* Sportsbod på minimum 5 kvm i kjeller
* Biloppstillingsplass

4-roms leilighet (100 kvm):
* Entré
* Gang
* Bad
* WC
* Stue/kjøkken
* 3 soverom
* Balkong på 8 kvm
* Sportsbod på minimum 5 kvm i kjeller
* Biloppstillingsplass
Se prosjektets boligvelger for å kunne søke frem
og tilbake på de forskjellige leilighetene:
www.høyfjellstunet.no

Standard
Velkommen inn til gamle Gausdal høyfjellshotell på
Skeikampen. Her står det nå ferdig moderne og
stilrene fritidsleiligheter. I samme bygg vil det
komme flotte fellesområder og man kan gå
tørrskodd fra leiligheten ned til restaurant med stor
terrasse, stort treningsrom, flere boblebad og
garderobeanlegg med badstuer som vil være
tilgjengelig for hele familien.
Salgstrinn 2 består av 28 nye leiligheter, som alle
vil få egen balkong eller terrasse. Det er 2- til 4roms leiligheter med høy standard og gode
funksjonelle løsninger. Alle får egen privat
sportsbod i kjeller, og fra kjeller går det heis til alle
etasjer. Hver leilighet får egen parkeringsplass.
Leilighetene har en lekker, sort kjøkkeninredning
med integrerte hvitevarer og LED belysning under
overskap.
Det er flislagte bad med varmekabler og
innfellbare dusjvegger i klart glass. Innredning med
skuffer og servant, samt speil. Toalett.

1-stavs hvitpigmentert eikeparkett på gulv og
vannbåren gulvvarme. Det er hvite downlights i
nedsenket himling på baderom og i entré.

Oppvarming
Vannbåren gulvvarme fra felles sentralt
varmeanlegg. Vannbåren gulvvarme leveres i alle
rom unntatt bad, hvor det leveres elektriske
varmekabler. Forbruk av varme måles etter reelt
forbruk i hver leilighet.

Parkering / Garasje
Det medfølger 1 stk parkeringsplass til hver
leilighet. Det er planlagt oppført en
parkeringskjeller på sørøstsiden av bygget som
blant annet skal gi parkeringsplasser til de enkelte
leilighetene i Salgstrinn 2. Frem til
parkeringskjelleren er bygget, vil sameiets
parkeringsplasser befinne seg på parkeringsplass
på gnr. 225 bnr. 319, utenfor bygget.
Betingelser for parkering er regulert i
salgsbetingelser.

Eiendom/Hage
Adkomst
Fra Lillehammer følger man fylkesveien mot
Gausdal, forbi Segalstad Bru og videre mot
Skeikampen. I sentrum av Skeikampen passerer du
krysset hvor Veslesetervegen går mot Austlid, og
ta neste til høyre inn på Sanatorievegen.
Leilighetene møter man i enden av veien.

Beskrivelse av tomt/hage
Leilighetene er bygd i gamle Gausdal
Høyfjellshotell som snart er ferdig ombygd. Her vil
det i fellesområdene bygges stort treningsrom,
garderobeanlegg med badstuer, aktivitetsrom og

flere boblebad. Serveringssted/restaurant er under
ombygging med stor terrasse for uteservering,
samt skøytebane. Her vil det bli muligheter for
aktiviteter både inne og ute hele året.

akseptere tinglysing av eventuelle avtaler/
heftelser/rettigheter som er nødvendig i
forbindelse med utbyggingen og planlagt
utnyttelse av området.

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er
på dette tidspunkt utarbeidet for illustrasjon.
Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse
med videre utvikling av prosjektet. Selger
forbeholder seg her retten til å bestemme endelig
utforming og materialvalg på fellesareal, terrasser,
fasader etc.

Etter kommunens bestemmelser vil medlemskapet
i velforeningen tinglyses på hver enkelt seksjon
med følgende ordlyd: «Den som til enhver tid eier
eiendommen plikter å være medlem av
Skeikampen velforening eller tilsvarende
organisasjon for området som overtar Skeikampen
velforenings plikter og rettigheter." For
forpliktelsen til å dekke andel av kostnadene i
velforeningen vil følgende ordlyd tinglyses:
«Medlemskap innebærer en forpliktelse til å dekke
kostnader i samsvar med organisasjonens
vedtekter.»

Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig i
forhold til årstid og utbygging av området i sin
helhet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser
Kommunen har legalpant som sikkerhet for
betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant
som følger av loven, og som ikke tinglyses.
Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På
eiendommen kan det være tinglyst erklæringer
som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde
rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg.
Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med
unntak av eventuelle erklæringer, avtaler,
servitutter og panteheftelser som fremgår av
salgsoppgaven og skal følge med eiendommen
ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Seksjonene overdras fri for pengeheftelser med
unntak av lovpålagt panterett til sameiet som
sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser (herunder innbetaling av
felleskostnader og løypeavgift). Kjøper må

Kommunen krever videre tinglysning av den
enkeltes forpliktelse til å dekke løypeavgift mm.
som for Skitorget dekkes gjennom
felleskostnadene. Følgende formulering vil tas med
i skjøtet på den del som ikke tinglyses: "Den som til
enhver tid eier eiendommen plikter å betale et
årlig beløp til vedlikehold av skiløyper, turstier og
sykkelstier på Skeikampen. Beløpet er kr. 1.500
inkl. mva. pr. år. Beløpet skal reguleres i henhold til
endringene i konsumprisindeksen med
utgangspunkt i indekstallet pr. 1.1.2018 hvert 3. år
og første gang pr. 1.1.2021. Beløpet innbetales
fortrinnsvis til hytteeierforeningen for feltet eller
tilsvarende organisasjon for området, som
viderebetaler det til den som har ansvaret for
vedlikehold av sti- og løypenettet for området."
Følgende heftelse vil tinglyses som forpliktelse ved
eventuell utleie: «Seksjonseier(e) har rett til å leie
ut sin seksjon. I den grad seksjonseier(e) skal leie
ut seksjonen sin, skal utleieforholdet tegnes via
bookingsystemet til Blålyng AS eller til det enhver
tid gjeldende selskap som har fått rettigheten
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overdratt til seg. Bookingansvarlig har rett på
vederlag fra seksjonseieren(e) i tråd med vilkår».

Økonomi

Grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til
oppdragsansvarlig.

Eierseksjonssameiet vil ivareta forvaltning av dets
fellesarealer, med mindre det er særskilt bestemt
at Skeikampen velforening (se under) eller andre
skal ha ansvaret for dette. Som seksjonseier blir
kjøper sameier av ideell andel av tomtearealer og
bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som
fastsettes iht. fritidsboligens størrelse (BRA). Det er
planlagt at Eierseksjonssameiet på sikt vil få
tilgang til garasjeanlegg i kjeller, jfr. punkt nedenfor
om parkering. Utkast til vedtekter medfølger som
bilag til kjøpekontrakt og det forutsettes at kjøper
aksepterer disse. Disse er kun å anse som utkast
og selger står fritt til å gjøre endringer før
konstituerende sameiermøte. Kjøper er gjort kjent
med at man kun kan erverve inntil to seksjoner i
det samme sameiet, jfr. eierseksjonsloven §23.

Offentlige forhold
Vei / Vann / Avløp
Offentlig vann og avløp. Privat veg på området.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse
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Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt.
Verdien ved skattefastsetting fastsettes av
Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar
hensyn til om boligen er en såkalt
"primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert
bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier,
men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å
sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte
ansvarlig megler for nærmere informasjon om
verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold
Gjeldende reguleringsplan er OTG Skeikampen,
vedtatt 31.05.18. Området er regulert til:
fritidsbebyggelse (konsentrert og blokk), hotell,
overnatting, fritidsbolig, parkeringsplasser,
forretning, servering med mer. Det skjer mye
utvikling i området og det må påregne
byggeaktivitet, nabovarsler etc i nærområdet.
Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til
prospektet.

Faste, løpende kostnader

Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt.
Fellesutgifter dekker normalt felles
bygningsforsikring, strøm i fellesareal,
forretningsførsel/revisjon, drift/vedlikehold av
parkeringsplass, tv/bredbånd, kontingent
velforening, løypeavgift samt felles drift av
bygningsmassene. Hvor store kostnadene blir, vil
avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.
Erfaringsmessig vil månedlige fellesutgifter beløpe
seg til ca. kr. 30-35,- pr kvm BRA. Oppvarming og
varmtvann er ikke medregnet i fellesutgiftene og
estimeres i tillegg med ca. kr. 10,- pr m2 BRA/mnd.
Disse utgiftene legges inn a-konto i fellesutgiftene,
og avregnes minimum en gang i året.
Budsjett for eierseksjonssameiet inklusive forslag
til fastsettelse av fellesutgifter for første driftsår vil
bli utarbeidet av selger i samarbeid med
forretningsfører og legges frem på konstituerende
sameiemøte. Prisen på TV/Bredbånd avhenger av
størrelsen på bredbånd. Sameiet må selv inngå

kollektiv avtale med Eidsiva Bredbånd AS, som er
valgt leverandør. Eidsiva Bredbånd AS tilbyr
muligheten til å streame TV via applikasjoner over
internett. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene
på eventuelt usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.
Kommunale avgifter inkluderer vann og avløp med
fast beløp og stipulert forbruk og renovasjon.
Beløpet faktureres den enkelte seksjonseier
direkte fra kommunen. Det installeres vannmåler
for hver seksjon. Totale estimerte kommunale
avgifter er p.t.
Vann abonnementsgebyr pr. år: 1797,Forbruk: 12,- pr. kubikk
Avløp abonnementsgebyr pr. år: 2005,Forbruk: 17,- pr. kubikk
Renovasjon Kategori 2 pr. år: 1952,Alle priser er eksklusive mva.
I tillegg kommer eiendomsskatt. Eiendomsskatten
er i Gausdal kommune fastsatt til 6,1 for alle
eiendommer for året 2019, dog er det fastsatt ved
lov at øvre tillatt grense for eiendomsskatt er på
5,0 . Det er p.t. ikke innført bunnfradrag.
Endringer kan komme. Boligverdien det regnes
eiendomsskatt av er en takst kommunen setter for
hver leilighet. Dette gjøres først når leilighetene
står klare. Kontakt evt. Gausdal kommune for
ytterligere informasjon om kommunale avgifter og
eiendomsskatt.

Oppgjør
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være
disponibelt på meglers klientkonto innen
overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt
oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto
senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen,
eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til
fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i
god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering
Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold,
herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren
har avtale med Nordea om formidling av lån og
andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar
godtgjørelse for dette.

Energiforbruk
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t.
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i
samarbeid med utførende entreprenør etter at
detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil
energiattester for den enkelte bolig kunne
innhentes hos megler.

Diverse
Annen nyttig informasjon
Det tas forbehold om måltaking i prosjektets
plantegninger, da det er de endelige detaljerte
arbeidstegninger det bygges etter.
Selger tar som vilkår for gjennomføring av avtalen
forbehold om:
- at Gausdal kommune uten tyngende vilkår vedtar
sammenføyning, fradeling og seksjonering av
eiendommen.
- at Gausdal kommune uten tyngende vilkår godtar
midlertidig og endelig parkeringsløsning.
Selger står fritt til å endre seksjons-/
leilighetsnummer og det tas forbehold om
eventuell endring av antall seksjoner
i bygningene.
Selger forbeholder seg retten til fordeling/
organisering av boder og parkeringsplasser på
den måten som anses mest hensiktsmessig. Kjøper
med rett til parkeringsplass er garantert å få
parkeringsplass på sameiets eiendom eller annet
sted på gnr. 225 bnr. 319. Parkeringsplass i

planlagte parkeringskjeller forutsetter at denne og
tilhørende boligbebyggelse oppføres. Selger
forbeholder seg retten til å ikke bygge
parkeringskjelleren.
Selger står fritt til å foreta sammenføyning og
oppdeling av tomt samt seksjonering av
eiendommen på en hensiktsmessig måte.
Oppdeling av tomt kan følgelig skje på annen måte
enn skissert og antatt tomtestørrelse er derfor ikke
å anse som endelig.
Selger har videre rett til å endre disponeringen av
arealer lagt til rette for felles aktivitet på området
(lekeplasser, hinderløype, skøytebane, interne
veier, smørebod etc.).
Utomhusplan er av en slik karakter at den ikke kan
anses som endelig i utforming, men er ment som
en illustrasjon. Det tas følgelig forbehold om
endelig utforming/fargevalg på fellesareal, fasader,
aktivitetsområder og dets innhold etc.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,
men uten at den generelle standarden forringes.
Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har
rett til å foreta slike endringer. Det tas forbehold
om endringer av satsene for offentlig avgifter og
gebyrer i tiden frem til overskjøting. Det tas
samtidig forbehold om eventuell formell
godkjennelse av dokumentavgiftsgrunnlaget hos
Statens Kartverk. Det tas forbehold om skrivefeil
og selger står fritt til å endre salgsbetingelser frem
til kjøpetilbud er akseptert.

utleieforholdet tegnes via bookingsystemet til
Blålyng AS (et selskap i Olav Thon Gruppen) eller
det til enhver tid gjeldende selskap som har fått
rettigheten overdratt til seg. Utlån av leilighet, uten
vederlag, omfattes ikke av forpliktelsen. Slik
forpliktelse vil tinglyses på Eierseksjonens
grunnboksblad. Se punkt Grunnbok/Heftelser.
Bookingsystemet er under opprettelse og
formidlingsavtaler er under utarbeidelse, men det
antas at tjenestene som vil ytes er annonsering,
formidling, avtaleinngåelse, tilsyn,
vaktmestertjenester, renhold mv. Bookingansvarlig
har rett på et vederlag tilsvarende inntil 30 % av
brutto inntekter. Det er utarbeidet to avtaler som
en kan velge imellom hvis man ønsker utleie.

Konsesjon / Odel
Gausdal kommune stiller krav til kjøper(e) om at de
må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Øvrige kjøpsforhold
Garantier
Det stilles garantier i henhold til
Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti
etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med
avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende
3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år
etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti
etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt
forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før
hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde
endringer av garantier ved eventuelle videresalg/
transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Adgang til utleie (boligformål)

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Leilighetene kan leies ut. Det er ingen utleieplikt
på seksjonene, men dersom eier ønsker å leie ut
sin seksjon, vil det hvile en forpliktelse om at

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova
som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og
plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av
fast eiendom der bygningen ikke er fullført når
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avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges
Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For
øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for
eierseksjonssameiet og driften av dette.
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Overtagelse

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt
inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave
og vedlegg til denne, også egenerklæring fra
selger. Videre oppfordres interessenter til å
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen
med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Etter nærmere avtale. De fleste leilighetene er
klare for overtagelse fra ca 20 desember.

Meglers vederlag og utlegg

Budgiving

Meglers vederlag og utlegg betales av selgeren og
utgjør kr. 34 900,- + mva for hver inngåtte
kjøpsavtale. Oppgjørsgebyr på 4 990,- + mva pr.
enhet.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være
skriftlig og sendes meglerforetaket pr. e-post eller
via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen
finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for
prosjektet, se på den enkelte bolig. Bud/
kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl.
12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/
kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke
formidles av megler. Nærmere info om budgiving
finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/
budskjema.

Avhendingsloven
Eiendommen selges uten "as is" / "som den er"
klausul da hytten er under ett år gammel", jf.
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Det følger av
avhendingsloven § 3-1 at der det ikke er avtalt noe
særskilt etter avhendingsloven § 1-2, gjelder § 3-2
til § 3-6.
Ved salg av ny bolig eller fritidsbolig som blir solgt
innen seks måneder etter ferdigstillelse av boligen,
skal selgeren stille garanti i samsvar med
bustadoppføringslovens § 12, såfremt selgeren har
gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet og
kjøperen er forbruker.
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Arealeffektive
leiligheter
Det er 7 ulike typer leiligheter, alle med forskjellig utforming med samme gode standard.
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I tillegg til den ultimate beliggenheten med alpinanlegget rett
ut døra, samt trikkeskinner på kryss og tvers vil dette
prosjektet skilte med blant annet;
- Romslige barne - og ungdomsvennlige områder på bygget
- Spisested med stor terrasse
- Stort treningsrom
- Badstuer
- Felles garderobeanlegg
- Jacuzzier
- Parkering

1. Etasjeplan
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2. Etasjeplan
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3. Etasjeplan
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4.etasjeplan
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Lev det enkle
livet til fjells
Du slipper vedlikehold og snømåking, og får i tillegg både
komfort og hyttekos. Det er lov å elske fjellet og naturen, men
ikke nødvendigvis hyttelivet med alt det innebærer av
vedlikeholdsbehov. For mange kan en fritidsleilighet være det
rette valget.
Leilighetene er lettstelte og praktiske, med komfort som
vannbåren varme, heis og mange fasiliteter i samme bygg,
samtidig som materialvalgene gir assossiasjoner til hyttelivet.
Skeikampen er et populært reisemål og det er derfor gode
muligheter for leieinntekter som delvis kan finansiere
"hyttekjøpet" hvis man ønsker det.

EN HELT NY VERDEN
TIL SALGS

