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Bo midt i hjertet av Ranheim
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–

Våren kommer først til Ranheim.
Hansbakkfjæra er et yndet sted
for trening og rekreasjon.

TRINN 1

TRINN 2

En bydel
med sjarm og sjel
–
Midt i hjertet av Ranheim, i et av Trondheims mest populære boligområder,

Fotballlag i OBOS- ligaen

bygges Ranheim Amfi. Med flott beliggenhet ved Trondhjemsfjorden, bare

Selv om området i dag gjennomgår en storstilt utvikling og fornyelse,

seks kilometer fra sentrum, kan du sikre deg bolig i en av Trondheims mest

sørger en engasjert lokalbefolkning for å holde tradisjonsrike verdier

fremgangsrike bydeler.

som samhold og dugnadsånd i hevd. Ikke bare har Ranheim sin egen
hyperlokale nettavis hvor overskuddet pløyes tilbake til bydelen. Her finnes

Historisk sus

også et eget bydelsmuseum. En sterk tradisjon for fellesinnsats gir også

På Ranheim finnes det spor av bosetting så langt tilbake som til

grobunn for et rikt og allsidig idrettstilbud, godt representert av Ranheims

vikingtiden, men det er som stolt og historisk industribydel Ranheim

eget fotballag i OBOS-ligaen, Ranheim IL.

er mest kjent. Omringet av vakre strender og skogkledte åser vitner de
mange arbeiderderboligene og funksjonævillaene om 130 år med Ranheim
Pairbabrikk som viktigste livsnerve, og ei bygd hvor både arbeiderbevegelse
og kapitalkrefter stod sterkt.
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–

EN GOD INVESTERING
Når du flytter til Ranheim Amfi får du
tilgang til unik natur, samtidig som du blir
en del av et levende og aktivt lokalmiljø.
Økt boligbygging, mer næring og bygging
av eget bydelssenter er noe av det som
gjør området stadig mer populært.
Å kjøpe bolig her kan derfor være en
god investering for framtiden.

–

På Ranheim blir du
en del av et aktivt,
engasjert og varmt
lokalsamfunn.

NYBOLIGLÅN
Med OBOS Nyboliglån kan du låne inntil
85 prosent av kjøpesummen og få inntil
30 års nedbetalingstid. Les mer om de
gunstige betingelsene på obosbanken.no
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FAKTA:
RANHEIM
LADESTIEN
Nær Ranheim Amfi ligger Ladestien. Her ligger vakre badeplasser,
idylliske steder for soling, sandvolleyballbane og lekeplasser.
Ladestien er åtte km og går helt inn til Trondheim sentrum.
HANSBAKKFJÆRA
Hansbakkfjæra ligger bare en sju minutters rusletur unna.
Gressletter, sandstrand og svaberg gjør dette til et av Trondheims
mest idylliske steder.
REPPEMARKA
Reppemarka er et yndet sted for jogging, sykling og rekreasjon og
ligger bare ca fire km unna. Sportshytta Tjønnstuggu ved foten av
Solemsvåttan er et populært turmål.
RANHEIM SKOLE
Nye Ranheim Skole er for elever fra første til sjuende trinn og har en
fantastisk beliggenhet ved sjøen. Det tar åtte minutter å gå.

RANHEIM IDRETTSPLASS
Nye Ranheim Idrettsplass ligger i tilknytning til skolen.
Det tar ca ni minutter å gå dit.
TRONDHEIM SENTRUM
Med nye tuneller inn til byen tar det under ti minutter å kjøre
til Solsiden, Nedre Elvehavn i Trondheim sentrum.
LADE
Ni minutter unna med bil ligger Lade med et rikt handelstibud.
Her finner du kjøpesenter som City Lade og Lade Arena og
mange store nisjebutikker.
BUSS
Bussholdeplassen ligger to minutters gange fra Ranheim
Amfi og har flere avganger i timen, store deler av dagen.

DNB STADION
Ranheim Fotballs hjemmearena ligger en km unna. Med fotballag
i OBOS-ligaen er det duket for mange spennende øyeblikk for
fotballinteresserte.
BARNEHAGER
Ranheimsletta barnehage ligger en kilometer unna. Det finnes også
private barnehager og familiebarnehager i nærområdet.
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45 leiligheter
Sol hele dagen
–
Andre byggetrinn av Ranheim Amfi består av 45 selveierleiligheter med

Glem vedlikehold, hagearbeid og snømåking

optimale planløsninger og høy standard. Leilighetene er fordelt på to lave

Det skal være praktisk og komfortabelt å bo i ny leilighet på Ranheim

blokker og finnes i et utvalg av to, tre og fireromsleiligheter. Boligene er lyse

Amfi. Du slipper å tenke på utvendig vedlikehold som plenklipping og

og luftige med romslige og solvendte balkonger som gjør at du kan nyte sola

maling. Trappevasken blir sørget for, og hagen blir holdt i orden.

hele dagen. Flere av boligene har hjørnebalkonger.

De månedlige felles driftsutgiftene er faste, slik at du får en forutsigbar
og trygg økonomi.

Balansert ventilasjon og vannbåren varme gir behagelig inneklima og lave
fyringsutgifter. De fleste leilighetene har egen parkeringsplass og sportsbod i

Balansert ventilasjon og vannbåren varme

lukket parkeringsanlegg. Det finnes også utendørs p-plasser, sykkelparkering

En ny og moderne bolig har bedre isolasjon enn eldre boliger, noe som gir

og umiddelbar nærhet til kollektivtilbud.

lavere energiforbruk og bidrar til å holde strømprisene nede. Balansert
ventilasjon og vannbåren varme bidrar til ytterligere lave fyringsutgifter

Bo moderne og funksjonelt
I Ranheim Amfi er hver kvadratmeter utnyttet maksimalt og funksjonelt.
I tillegg til svært gjennomtenkte planløsninger som gjør boligene enkle å
møblere, er det høy kvalitet på alle standardløsninger.
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og ikke minst, til et behagelig inneklima.

Fireroms
på 105 kvm
12
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–

Fireroms-leilighetene ligger
enten i toppetasjen med egen
takterrasse eller i front mot
vest med stor balkong.

–

Flere av hovedsoverommene ligger
vendt ut mot terrasse eller balkong.
Store vinduer gir mye lys og luft.

Generøse
romløsninger
–
•

Plassering i toppetasjen eller hjørneleilighet

•

Delvis overbygd, vestvendt takterrasse på ca 55 eller balkong på ca 23 kvm

•

Omfangsrikt kjøkken, skjermet fra stuen

•

Stor, flislagt entré med plass til garderobeskap

•

Bod med flislagt gulv, slik at det kan brukes som vaskerom

•

Eget gjeste-WC

•

Sportsbod i kjeller/parkeringsanlegg

C

4-roms

BRA 105,5 m2

–

Plantegningen viser
leilighetstype C.
Se leilighetsplan s. 70
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–

Store, luftige rom
og rikelig med plass
til alt du trenger.

–

Åpen kjøkkenløsning gir en
inkluderende og sosial
atmosfære. Alle leiligheter
har egen solvendt uteplass.

Treroms
fra 59,5 til 93,5 kvm
–
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•

Smart og effektiv planløsning

•

Åpen stue- og kjøkkenløsning

•

Lite gangareal til fordel for romsligere stue og kjøkken

•

Effektive lagringsløsninger med mulighet for sammenhengende skapvegger

•

Egen, solvendt uteplass i form av balkong eller takterrasse

•

Sportsbod i kjeller/parkeringsanlegg

L

3-roms

BRA 63,5 m2

–

Plantegningen viser
leilighetstype L.
Se leilighetsplan s. 62
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–

Toroms med
smart planløsning
som utnytter
plassen maksimalt.

Toroms
fra 49 til 56 kvm
–
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•

Smart arealutnyttelse med åpne løsninger

•

Minimalt med gangareal gir store rom

•

Lyse flater og store vinduer gir mye dagslys

•

Effektive lagringsløsninger med mulighet for sammehengende skapvegger

•

Egen, solvendt uteplass i form av balkong, markterrasse eller takterrasse

•

Sportsbod i kjeller/parkeringsanlegg

I

2-roms

BRA 49 m2

–

Plantegningen viser
leilighetstype I.
Se leilighetsplan s. 58

19

Kjøkken fra Sigdal
med integrerte hvitevarer
–

– litt utover det vanlige!

I Ranheim Amfi er kjøkkenet optimalt plassert for best mulig plassutnyttelse
i de ulike leilighetstypene. I to- og treroms-leilighetene er kjøkkenet integrert som en naturlig og praktisk forlengelse av stuen. Stue og kjøkken i
åpen løsning gir god romfølelse og et svært lyst og innbydende inntrykk.
Fireroms-leilighetene har også åpen stue-og kjøkkenløsning, men her ligger
kjøkkenet i større grad skjermet og tilbaketrukket fra stuen, noe som skaper
ro og en lun og hyggelig atmosfære.
Kjøkkenet leveres av Sigdal. Avtrekksvifte kommer fra Røroshetta og hvitevarer leveres av Siemens. Du har selvfølgelig mulighet til å skape personlige
løsninger ved hjelp av tilvalg.

Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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–

Moderne og
stilrent bad
med elegant
dusjhjørne.

Klassisk og funksjonelt
baderom
–
Alle bad leveres med tidløs grå flis på gulv, hvite flis på veggene, baderoms
innredning og stilrent dusjhjørne i herdet, klart glass. Hvis du ønsker noe
annet enn standardløsningen er det fullt mulig å gjøre tilvalg.

Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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–

Ranheim Amfi får felles
uteareal med sosiale
møtesteder og mange
muligheter for aktivitet
og avslapping.

–

Et vakkert
amfi er hjertet
i fellesarealene

Energitun
med eget amfi
–
Ranheim Amfi har flotte uteareal hvor du både kan slappe av og bruke energi.
Her er benker, koselige sittegrupper, grillplass, vakker beplantning og stier.
Det blir også en egen sone med utendørs treningsapparater til fri bruk for alle.
Apparatene skal motivere til aktivitet, men fungerer også som fine, estetiske
innslag i uterommet. Tunets hjerte blir ett vakkert og anvendelig amfi med
rom for store og små arrangementer, sammenkomster, beboermøter og
feiringer av alle slag.
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–

–

Det
etableres felles
parkeringsanlegg
i bakkant av
byggene.

Parker bilen tørt
og trygt under tak.
De som har elbil
kan lade samtidig.

Parkeringsanlegg
med mulighet for elbil
–
Parkering er i all hovedsak lagt under bebyggelsen for å øke kvaliteten på
uteområdene. Det medfølger parkering til nesten alle leilighetene som
standard. Se prisliste for detaljer. Ladeuttak for elbil kan bestilles som tilvalg
til din egen parkeringsplass .
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MED HANSBAKKFJÆRA SOM NÆRMESTE NABO
Fra Ranheim Amfi er det kort vei til både sjølandskap og populære
turmål i marka og byen. Bare noen hundre meter unna ligger Hansbakk
fjæra, et av byens vakreste friluftsområder for bading, grilling, kajakktur
og rekreasjon. Badeplassen skilter med gressletter, sandstrand og
svaberg og er et yndet turmål langs den idylliske og folkekjære
Ladestien som bukter seg gjennom lune viker og steinstrender helt fra
Ranheim og inn til Trondheim sentrum.
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TETT PÅ BYEN- NÆR MARKA
Ti minutter med bil og du er i Reppemarka med et eldorado av fine
naturopplevelser. Sportshytta Tjønnstuggu ved foten av Solemsvåttan
er blant annet en populær rasteplass for alle som bor på Ranheim.
Trondheim sentrum med med sitt yrende kafe, shopping og kulturtilbud
er bare en ti minutters bil eller busstur unna.
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MIDT I HJERTET AV RANHEIM
Ranheim har et rikt service og fritidstilbud. En flunkende ny barneskole,
flere barnehager, et koselig kafetilbud, ny fotballstadion og en moderne
idrettshall er noen av dem. Det er også kort vei til store utdannings
institusjoner som Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds
Minne, Førskolelærerutdanningen.

NÆROMRÅDET

BUTIKKER
9 minutter å gå til nærmeste dagligvare.
SKOLE
8 minutter å gå til Ranheim skole
BARNEHAGE
Ranheim barnehage (100 m)
RANHEIM KIRKE
Den lokale kirken ble innviet i
1933 og er vakkert utsmykket av
Ingrid Kjær, datteren til maleren
Frits Thaulow.
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RANHEIM BYDELSMUSEUM OG
SØNDAGSKAFÉ
Bydelsmuseet ligger i lokalene til
Ranheim Jernbanestasjon. Åpen
kafé hver søndag.
FRIOMRÅDE
7 minutter å gå til naturskjønne
Hansbakkfjæra. 4 km til Reppemarka
KOLLEKTIVTRANSPORT
200 meter til buss. 8 minutter å gå til
flybussen. Værnes Lufthavn ligger 20
minutter unna med bil.
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–

De fire lave blokkene
i Ranheim Amfi er gruppert
rundt lune tun med benker,
stier, grillplass og beplanting.
Målet er at beboerne skal
elske å være der.

Arktitektur
som er god å leve i
–
I en modernisert låvebygning på Byåsen i Trondheim

– Boliger skal fylle mange behov i folks hverdag,

– Da Ranheim Amfi var under planlegging, ble det

jobber 20 arkitekter og interiørarkitekter hver dag for

samtidig som folk lever helt forskjellige liv.

gjort spennende arkeologiske funn av horg og hov

å skape arkitektur som er god å være i, enten det er

Derfor jobber vi alltid med å sette oss godt inn i

fra gammel bosetting i jernalderen her, sier Ida og

snakk om barnehager, skoler eller store boligområder,

målgruppenes ønsker og behov. Samtidig leter vi etter

forteller at steiner fra funnene blant annet er brukt

som Ranheim Amfi.

de unike egenskapene ved et sted som kan tilføre

til å bygge opp nye samlingssteder i fellesområdene.

noen romlige tilleggskvaliteter i form av lys, åpenhet,

– Slik ivaretar vi stedets historie, samtidig som vi gir

– Målet for alle våre oppdrag er at de bygde

utsiktsektorer og små og store møtesteder. Ting som

stedet særpreg og en unik identitet, mener hun.

omgivelsene skal oppleves som gode å være i, enten

ikke nødvendigvis står i bestillingen, men som vi vet

man bor der, jobber der eller erfarer stedene fra

er viktige for menneskers trivsel.

utsiden, sier arkitekt Ida Midbøe Rognstad i Eggen
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Solrike og trygge omgivelser
Ranheim Amfi ligger i en solrik helning med utsyn

Arkitekter, arkitektkontoret som har fått i oppdrag å

Et område med en rik historie

til fjorden, og på langs og tvers av området går

utforme Ranheim Amfi.

Å spille på lag med omgivelsene og respektere og

det grønne turdrag. Dette har arkitektene utnyttet

ivareta steders unike historie er også viktig for Eggen

maksimalt.

– Å tegne boliger er noe av det mest spennende

Arkitekter. Det velrennomerte arkitektkontoret er

og interessante vi gjør, men også noe av det mest

blant annet kjent for å ha tegnet Erkebispegården og

– Vi har utviklet koselige lekeplasser, ballplass, ake

krevende, fortsetter hun og utdyper.

besøkssenteret ved Nidarosdomen i Trondheim.

bakker og møtesteder. Siden ønsket vårt var å skape
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–

Arkitekten

Erkebispegården og Besøkssenteret
ved Nidarosdomen er andre bygg
som er signert Eggen Arkitekter.

et bomiljø som legger til rette for sosialt samvær,

Eggen Arkitekter og Obos setter høyt. Ranheim Amfi

forbi leilighetene. Dette gir et skjermet privatliv,

og hvor barna kan ferdes trygt og fritt. Boligene er

har derfor svært gjennomtenkte og funksjonelle

og bidrar samtidig til at svalgangssiden oppleves

gruppert rundt lune tun med grønne uteareal og

planløsninger.

lysere og triveligere, med kveldssol sommerstid og

nærlekeplasser. Parkeringen er lagt i garasjer under
bebyggelsen for øke kvaliteten på uteområdene.

utsynsgløtt til fjorden, mener Ida.
– Et eksempel på effektiv arealutnyttelse er 2- og
3- roms-leilighetene hvor vi har prioritert minst

Varme og varige materialer

Alle leiligheter har egen uteplass

mulig gangareal til fordel for romsligere stue,

Selv om de fire bygningene får et moderne preg med

I tillegg til fine fellesareal har Eggen Arkitekter i

kjøkken og soverom. Vi har også lagt opp til smarte

enkle detaljer og rene overflater, er Eggen Arkitekter

samarbeid med OBOS lagt opp til at alle boliger får

lagringsløsninger, blant annet i form av mulighet

opptatt av at Ranheim Amfi skal oppleves varmt og

egen uteplass, enten i form av balkong, terrasse

for sammenhengende skapvegger utover de bodene

nært.

på terreng eller takterrasse. Stue og oppholdsrom

som forskriftene stiller krav om. I tillegg har alle

vender alltid mot uteplassen, mens soverommene

leilighetene egen sportsbod i kjelleren.

kombinert med gyllent treverk. Dette er en vakker

ligger fredelig mot nord.
4-romsleilighetene ligger enten i toppetasjen med

og moderne kombinasjon. Murpuss er dessuten

– OBOS er en svært profesjonell utbygger som stiller

egen takterrasse eller i fronten mot vest med stor

vedlikeholdsvennlig og bestandig, mens treverket

høye krav til kvalitet. De utfordrer oss arkitekter til å

balkong. Disse har også minst mulig gangareal.

har en egen glød som gjør at arkitekturen oppfattes

tenke gjennom valg av løsninger og føler ansvar for

Mange av de store leilighetene leveres også med bod

som nær og varm. De lyse pussfasadene gjør at

beboeren som venter i den andre enden. De ønsker å

opparbeidet til et fullverdig separat vaskerom med

fellesrommene oppleves lyse og vennlige.

lage gode hjem og uteareal som står seg over tid og

sluk og flis på gulvet.
I sum håper og tror vi at Ranheim Amfi blir et godt

samtidig lage et spekter av leiligheter for mennesker
i forskjellige faser av livet. Det er en stor glede å

Funksjonelle svalganger

sted å bo for et bredt spekter av mennesker. Både

jobbe med en slik kunde, mener Ida.

Utformingen av svalgangene er også spesiell for

boliger, fellesarealer og ikke minst bydelen Ranheim

dette prosjektet.

har mye bra å by på, både studenter, par, single,

Smart arealbruk
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– Vi har valgt å bruke en overflate-finish i murpuss,

barnefamilier, eldre og pensjonister. Her kan de leve

Smarte løsninger hvor hver kvadratmeter blir

– Ved soverommene er svalgangen trukket fra

utnyttet maksimalt og funksjonelt, er noe både

fasaden, slik at ikke andre beboere passerer tett

trygt og godt, nær naturen.
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–

OBOS støtter mange
aktører innen sport og kultur.
Vi er blant annet stolt sponsor
av OBOS-ligaen, 1. divisjon
fotball for menn og
Ranheim breddefotball.

Bo trygt
med OBOS
–
OBOS har over 85 års erfaring med å oppfylle folks boligdrøm, og har siden

Stolt sponsor av kultur og idrett

oppstarten i 1929 bygget over 100 000 hjem. Når du kjøper nytt av oss kan

OBOS sponser blant annet 1. divisjon fotball for menn, også kalt OBOS-

du være helt sikker på at boligen er bygget etter de nyeste forskriftene og

ligaen, hvor Ranheim IL er representert. Sponsoravtalen innebærer i

standardene og oppfyller alle tekniske og miljøvennlige krav. Vi tilbyr også

tillegg en satsing på bredde- og ungdomsfotball og talentutvikling. Å støtte

et stort antall tjenester innen daglig drift, vedlikehold, rehabilitering, lån,

arrangementer i lokalmiljøene som for eksempel svømmestevner, skistevner,

sparing og forsikring. Kort sagt - alt som har med bolig å gjøre. For å unngå

musikkfestivaler, museumsprosjekt, utbygging av kunstgressbaner og

eventuelle ubehageligheter i etterkant av overtagelse, er det lovpålagt 5 år

iderettshaller er også en viktig del av OBOS filosofi. Målet er alltid å styrke

reklamasjonsrett og garanti ved kjøp av ny bolig.

bydelens mangfold og bidra positivt til et godt og sterkt lokalmiljø.

Gode medlemsfordeler

Les gjerne mer på obos.no

Vi støtter mange aktører innen kultur, sport og humanitært arbeid og er
nøye på at sponsorstøtten kommer våre medlemmer til gode. Den viktigste
medlemsfordelen er forkjøpsrett til 80 000 OBOS-boliger, men våre medlemmer
får også tilbud om meget gunstige lån og forsikringer, samt tilgang til drøyt 60
gode rabattavtaler innenfor bolig og interiør, kultur og fritid.
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Utomhusplan
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TRINN 1

TRINN 1

Utomhusplan og etasjeplaner
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TRINN 2
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Blokk 3 | Etasjeplan 1. etasje

Blokk 3 | 1.Etasjeplan
Sokkel
Etasjeplan
etasje
Romfordeling

2-roms

3-roms

Romfordeling

4-roms

2-roms

3-roms

4-roms

VENT

0008 TYPE J
BRA 49,0 m2

TYPE J
0008
BRA 49 m2

KJØL

KJØL

KJØL

VENT

1010 TYPE P
BRA 123,5 m2
VENT
VENT
KJØL

18 x 178 = 3 200

B07-1

KJØL

0011 TYPE O
BRA 49,0 m2

B07-1

1011 TYPE C
BRA 105,5 m2

KJØL

TYPE C
1011
BRA 105,5 m2

18 x 178 = 3 200

TYPE O
0011
BRA 49m2

16 x 181 = 2 900

VENT
= 3 000

19
x1
58
=
3
00
0
19
58

x1
=
3
0
00

N

TYPE LS
1014
BRA 63,5 m2

22 x 136

N

TYPE I
1013
BRA 49 m2

1014 TYPE LS
BRA 63,5 m2

TYPE IS
1012
BRA 49 m2

1013 TYPE I
BRA 49,0 m2

1012 TYPE IS
BRA 49,0 m2

N
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VENT

VENT

KJØL

VENT

0010 TYPE AS
BRA 52,0 m2

TYPE AS
0010
BRA 52 m2

TYPE P
1010
BRA 123,5 m2

VENT

0009 TYPE A
BRA 52,0 m2

TYPE A
0009
BRA 52 m2
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Blokk 3 | Leilighetsvelger
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Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
* = Leiligheten er solgt
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Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
* = Leiligheten er solgt
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Leilighetsplan

TYPE

I

2-roms

BRA 49 m2
[45 m2]

2, 3. etasje
Leilighetsnummer:
2020, 2022,
3020, 3022

Blokk 3 Fasade mot sør

N
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leilighetsplan

TYPE

M

3-roms

BRA 59,5 m2
[55 m2]

2, 3. etasje
Leilighetsnummer:
2023, 3023

Blokk 3 Fasade mot sør

N
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leilighetsplan

TYPE

L

3-roms

BRA 63,5 m2
[59,5 m2]

2, 3. etasje
Leilighetsnummer:
2024, 2029, 3024, 3029

Blokk 3 Fasade mot sør

Blokk 4 Fasade mot sør

Blokk 3

62

N

Blokk 4

N

Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leilighetsplan

TYPE

LS

3-roms

BRA 63,5 m2
[59,5 m2]

1, 2, 3. etasje
Leilighetsnummer:
1014, 2021

Blokk 3 Fasade mot sør

N
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leilighetsplan

TYPE

E

3-roms

BRA 93,5 m2
[86,5 m2]

4. etasje
Leilighetsnummer:
4012

Blokk 3 Fasade mot sør

N
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leilighetsplan

TYPE

C

4-roms

BRA 105,5 m2
[100 m2]

1, 2, 3. etasje
Leilighetsnummer:
1011, 2018, 3018

Blokk 3 Fasade mot sør

N
Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil i plantegningen som er en illustrasjon.
Benevnelser på rom kan også avvike ift. lovbestemte rammekrav.
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Leveransebeskrivelse

Ranheim Amfi
Leveransebeskrivelse
–

Leveransebeskrivelse,
romskjema og kjøpsbetingelser

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.
Beskrivelsen suppleres av romskjema, som redegjør
spesielt for overflater og utstyrsleveranse for hver
enkelt leilighet. Dersom det skulle forekomme at denne
leveransebeskrivelsen og romskjema er motstridende,
gjelder leveransebeskrivelsen foran.
Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med
forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og
nødvendige.
Generelt utføres arbeidene i henhold til NS3420.
Innvendig vegger og himlinger i leiligheter utføres
i henhold til toleranseklasse C(3). Gulv i leiligheter
utføres i henhold til toleranseklasse B(2). Bebyggelsen
dimensjoneres ut fra forskriftens ”Lydklasse C”. For øvrig
legges offentlige lover, forskrifter og standarder til grunn
for krav til utførelse og materialbruk.
Utstyr som er vist stiplet er ikke omfattet av denne
leveransen. Det presiseres at salgstegningene er
utarbeidet på et tidlig stadium, og at endringer kan bli
nødvendige. Tekniske installasjoner vil fortrinnsvis bli lagt
til underordnede rom, i tekniske sjakter og over himlinger.
Sjakter, nedforinger og utforinger for tekniske føringer vil
kunne bli endret i forbindelse med detaljprosjektering.
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Endelige tegninger vil foreligge når detaljprosjekteringen
er utført.

Eiendommen vil bli seksjonert, slik at den enkelte
selveierleilighet vil bli tildelt sitt eget seksjonsnummer.

PROSJEKTORGANISERING
Utbygger/Selger: OBOS Nye Hjem AS
Totalentreprenør: Betonmast Trøndelag AS
Eiendomsmegler og oppgjørsansvarlig:
Meglerhuset Nylander AS
Forvaltning: OBOS Eiendomsforvaltning AS

I sammenheng med bygningene vil det i 1.etg være et
anlegg med bilparkering, tekniske rom og sportsboder til
leilighetene. Noen av leilighetene vil ha sin sportsbod i
underetasjen.

RANHEIM AMFI – EIENDOMMEN OG
UTBYGGINGSPROSJEKTET
Ranheim Amfi består av 102 selveierleiligheter og er
lokalisert sentralt på Ranheim med Ranheimsvegen i vest
og Thorry Kiærs veg i øst. Prosjektet gjennomføres som 2
separate salgstrinn, men er planlagt å bli organisert som
ett felles sameie. Prosjektet vil tilknytte seg eksisterende
velforening på Nedre Humlehaugen for å samordne
felles avtaler, aktiviteter, informasjon og eventuelle andre
felles saker med den øvrige bebyggelsen på Nedre
Humlehaugen.
BYGGETRINN 2
Byggetrinn 2 består av til sammen 45 leiligheter, fordelt
på 2 bygg med felles parkeringsanlegg. Leilighetene er
fra 49 kvm til 123 kvm, og har fra 1 til 3 soverom. Alle med
private uteplasser, samt sportsbod i underetasje eller
parkeringsanlegg.

UTOMHUS
På taket av parkeringsanlegget, samt på terreng, vil det
bli uteplasser som skal være felles for alle leilighetene i
prosjektet. Sameiene skal sørge for drift og vedlikehold av
uteplassene. For nærmere informasjon, se vedtekter for
sameiet, herunder bestemmelser om bruk av uteområdene
og fordeling av kostnadene knyttet til drift og vedlikehold.
Utomhusplanen som inngår i kontrakten er ment som en
illustrasjon for å vise hvordan arealet mellom byggene
er planlagt, og definerer ikke eiendomsgrensene til
sameiene. Det planlegges at eiendommene til Sameiene
skal bestå av det uteareal som er naturlig tilhørende
bygningene og deres behov for uteareal. Det er
sameienes plikt å drifte og vedlikeholde eiendommen iht.
foreskrevet FDV-dokumentasjon.
FASADER
Fasadene består hovedsakelig av puss, platekledning og
trekledning. Sameiene er ansvarlig for drift og vedlikehold
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av sine respektive fasader, vinduer og innganger, ref.
vedlagte utkast til vedtekter for sameiet.
INNVENDIGE FELLESAREALER
Inngangspartiet, korridorer og trapp- og heissjakt
er fellesarealer. Det samme gjelder arealer i
parkeringsanlegget som ikke er definert som tilleggsdeler
til leilighetene eller på annen måte ikke tjener beboernes
eller bebyggelsens behov. I inngangsparti leveres
postkasser med lås. Gulv i inngangsparti og trapper
leveres med fliser.
TRAPP- OG HEISSJAKT
Innvendige trapper går fra underetasjen og opp alle
etasjeplan. Minst 1 heis til hvert bygg er av typen båreheis,
og er dimensjonert for å frakte pasientbårer med standard
mål. Heisene leveres med toveis kommunikasjon til
alarmsentral.
BÆRESYSTEM OG YTTERVEGGER
Bygget oppføres med bæresystem hovedsakelig utført i
betong og stål.
BALKONGER
Balkongdekker utføres i betong med impregnert tredekke.
Balkongrekkverk utføres i stål og klart glass.
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TAKTERRASSER
Takterrasser utføres med impregnert tredekke.
Balkongrekkverk utføres i stål og klart glass. Alle
leiligheter med takterrasse har takoverbygg over deler av
terrassen.
MARKTERRASSER
Markterrasser utføres med impregnert tredekke.
VINDUER/DØRER
Vinduer og balkongdører leveres hvitmalt innvendig med
nødvendige utforinger. Innvendige dører leveres med
hvite, glatte dørblader, hvitmalte karmer og utforinger.
GULV
I entré, bad, vaskerom og WC leveres flislagt gulv. Øvrige
gulv i leiligheter leveres med eikeparkett.
VEGGER
Vegger på bad leveres med hvite fliser. Øvrige vegger er
sparklet gips/betong malt i lys farge.
HIMLING
Himlinger leveres som hvitmalt betong med synlige fuger
(mellom dekkeelementene). I de områdene av leiligheten
hvor det er nedforet himling består himlingen av hvitmalte
gipsplater.

På bad/WC/vaskerom leveres hvitlakkerte stålplater eller
gips malt i lys farge.
NEDFORINGER OG INNKASSINGER
Det må påregnes nedforinger av himling og innkassinger
i den utstrekning det er nødvendig for fremføring av
ventilasjonskanaler, tekniske installasjoner, brannisolering
og lignende.
LISTVERK
Til eikeparkett leveres det gulvlister i eik. Til vinduer og
dører benyttes det ferdig malt listverk i tre uten synlige
spikerhoder. Overgang mellom vegger og tak fuges og
taklist benyttes normalt ikke.
KJØKKEN/STUE
Kjøkkeninnredning leveres komplett med integrerte
hvitevarer, hvitmalte skapfronter og grå laminat
benkeplate.
BAD/VASKEROM
Bad, vaskerom og WC kan leveres ferdig fra fabrikk
(prefabrikkerte våtromsmoduler) eller bygges på stedet.
SOVEROM
Det blir satt av plass til garderobeskap/garderobeløsning,
1 meter pr. sengeplass.

VENTILASJON
Leilighetene blir levert med balansert ventilasjon med
varmegjenvinner. Ventilasjonsanlegget tilhører leiligheten
og blir fortrinnsvis plassert i bod/vaskerom.
OPPVARMING
Det benyttes fjernvarme med felles sentralvarmeanlegg
i kjeller. Leilighetene vil bli utstyrt med radiator(er). Det
monteres en individuell måler for hver leilighet. Det er
gulvvarme i bad, vaskerom og entré.
VARMTVANN
Varmt forbruksvann leveres i henhold til
fjernvarmeleverandørens retningslinjer. Det monteres
forbruksmåler for hver leilighet.
ELEKTROLEVERANSE
Leilighetene er levert med skjult anlegg for elektro
i den utstrekning det er praktisk mulig, men det vil
kunne forekomme synlige utenpåliggende anlegg
på lydskillevegger, betongvegger og betonghimling.
Det leveres sikringsskap til hver leilighet. Den enkelte
leiligheten har egen måler for strømavlesning.
TV, BREDBÅND OG BREDBÅNDSTELEFONI
Det leveres en hussentral med uttak for kabel-TV,
bredbånd og bredbåndstelefon i hver boenhet.
”Trekkerør” leveres til alle soverom.

Selger har på vegne av eierseksjonssameiet inngått avtale
om grunnpakke på leveranse av tv-signaler, internett og
bredbåndstelefoni fra GET.
Grunnpakken består av:
Ca. 20 TV-kanaler som er de ”mest sette kanalene”
Fiber internettaksess 20/20 MBit
Denne leveransen koster kr. 389,- pr. mnd. pr. boenhet og
er inkludert i felleskostnadene. Eventuelle oppgraderinger
av tilleggstjenester ut over grunnpakken bestilles og
bekostes av den enkelte i henhold til rabatter i inngåtte
avtale, og er et forhold mellom den enkelte og GET. Det
samme gjelder evt. avtale om bredbåndstelefoni.
Avtalen med GET har en bindingstid på 3 år fra
ferdigstillelse av hele byggetrinnet. Sameiet står
deretter fritt til å forhandle frem avtaler med andre
signalleverandører.

med detektor(er) i hver leilighet. Leilighetene vil også
leveres med boligsprinkling (sprinkleranlegg) samt
et brannslukningsapparat. Nærmere beskrivelse og
brukerinstruks fremgår av brukerhåndbok som hver kjøper
får utlevert ved overlevering av leiligheten.
RENOVASJON
Ranheim Amfi vil bli tilkoblet avfallssuganlegg.
Frem til avfallssuganlegget blir satt i drift, vil det bli
utstasjonert avfallscontainere på bakkenivå i henhold til
Trondheim kommunes retningslinjer for renovasjon.

En ny bolig fra
OBOS er et trygt kjøp!

PORTTELEFON
Det blir levert ringetablå med 2-veis kommunikasjon ved
hovedinngang. Hver leilighet har svarapparat plassert
i entré/gang/stue. I tillegg monteres enkel ringeklokke
utenfor inngangsdøren til hver enkelt leilighet.
BRANN- OG RØYKVARSLING
Det blir levert forskriftsmessig brannvarslingsanlegg,
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Romskjema

Romskjema

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Elektro

ENTRÉ

Fliser 20x20 cm.

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK 400
Varmekabel m/termostat
1-2 stk lampepunkt i tak

Entre over 5m2 skal ha
fliser 30x30

Sanitær

Annet

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Elektro

Sanitær

Annet

BAD

Fliser 10x10 cm.
Farge: Mørk/grå
Nedsenket en flistykkelse i dusjsone

Fliser 20x40 cm
(liggende)
Farge: Hvit

Lakkerte stålplater/malt
gips
Farge: Hvit

Ihht NEK400
Downlights m/dimmer i tak
1 dbl stikk for vaskemaskin
1 dbl stikk for tørketrommel
Varmekabler m/termostat
i gulv.

WC: Veggmonterte klosett.
Dusj: Komplett garnityr og
dusjarmatur. Sluk.
Dusjvegger: Herdet glass.
Rettvinklet og innoverslående.

Badet kan være pre
fabrikkert (våtboks).
Redusert takhøyde.

Farge: Mørk/grå

GANG

Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
1 stk stikk v/tak m/bryter

KJØKKEN

Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK 400
Lysarmatur tilpasset
kjøkkenbenk
Nødv stikk for avtrekks
hette, kjøleskap,
evt fryseskap, komfyr,
induksjon platetopp,
oppvaskmaskin.
1 stk stikk v/tak m/bryter

STUE
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Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong(synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400

Servant:
Blandebatteri og trykkpropp i krom utførelse
Avløp for tørketrommel.
Avløp og kran for tilkobling
av vaskemaskin

Ettgreps blandebatteri.
Oppvaskmaskin tilkoblet
avløp.
Nedfelt vask m/stor og
liten kum.

Innredning fra Sigdal type
Uno
Benkeplate: 30mm mørk
grå laminat.
Takhøye overskap med
foring til tak.
Håndtak i matt krom
Hvitevarer fra Siemens
Avtrekkshette, type Orion
fra Røroshetta.
Kildesorteringsenhet.
Fliser over benk, hvite
7,5x15 cm
Leiligheter på bakkeplan
skal ha terrassedør m/
sylinderlås, samt lås på
vinduer.

VASKEROM

Fliser 10x10 cm.
Farge: Mørk/grå

Malt gips/betong.
Farge: Våtroms
maling i lys farge

Malt betong(synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
1 stk lampe i tak
1 dbl stikk for vaskemaskin
1 dbl stikk for tørketrommel
Varmekabler m/termostat
i gulv.

Avløp for tørketrommel.
Avløp og kran for tilkobling
av vaskemaskin
Skyllekar og veggarmatur

Malt betong(synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
1 stk lampe i tak
1 dbl stikk for vaskemaskin
1 dbl stikk for tørketrommel
Varmekabler m/termostat
i gulv.

Avløp for tørketrommel.
Avløp og kran for tilkobling
av vaskemaskin
Skyllekar og veggarmatur

Sokkelflis: 10x20 cm
Farge: Mørk grå

BOD/
VASKEROM

Fliser 10x10 cm.
Farge: Mørk/grå

Malt gips/betong
Farge: Våtroms
maling i lys farge
Sokkelflis: 10x20 cm
Farge: Mørk grå

Heldekkende servant og
underskap.
- 1 overskap hvis 90cm
servant
- 2 overskap hvis 120 cm
servant. Hvite fronter,
håndtak i blank krom.
Innfelt speil med underkant én flishøyde over
servanten og overkant i
flukt med overskap.
1 stk. dorullholder, 1 stk.
dobbel håndklestang, 5
enkeltkroker med pin. Alt i
høyblank krom.
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Romskjema

Romskjema

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Elektro

Sanitær

WC

Fliser 10x10 cm.
Farge: Mørk grå

Malt gips/betong
Farge: Våtroms
maling i lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
Varmekabler i gulv
1 stk lampe i tak

Blandebatteri og trykkpropp i krom utførelse
Veggmontert klosett m/
spyleknapp i krom på vegg
Servant

Sokkelflis: 10x20 cm
Farge: Mørk grå
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Annet

Rom

Gulv

Vegg

Tak

Elektro

Sanitær

Annet

TAKTERRASSER

Impregnert terrassebord

Stålrekkverk med
klart glass

Transparent takoverbygg
over deler av terrassen

2-4 stk lysarmatur
1-2 stk dbl stikk

INNGANGS
PARTI
(1.etg innv.)

60x 30 cm fliser lagt i
forband, mørk farge

Malt betong/gips

Malt betong/gips. Hvit
(synlige fuger)
Evt. lyddempende plater

Nødvendig belysning(LED)

Oppslagstavle
Nedfelt gummimatte/fot
skraperist

Glasstak over inngangsdør

Lys( LED) ved inngangsdør
Utvendig montert ringetablå m/porttelefon

Husnummerskilt
Sykkeloppstillingsplasser
Fotskraperist
Postkasser
Stål rekkverk m/håndløper.
Lakkert
Brannvarslingsanlegg.
Etasjeanviser/merking

SOV

Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
Trekkerør for datapunkt

INNGANGS
PARTI
(utvendig)

BOD
Innvendig

Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK400
1 stk lampe i tak
El/Nett/Data skap m/
nødvendig antall stikk

TRAPPEROM/
TRAPP

30x 30 cm fliser,
mørk farge
opptrinn+inntrinn

Malt betong/gips

Malt betong. Hvit
(synlige fuger)
Evt. lyddempende plater

Ringeklokke v/inngangsdør til leiligheter
Nødvendig belysning(LED)
1 dbl stikk i hver etg.

GARDEROBE
(i forbindelse
med entré)

Fliser 30x30

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK 400
Varmekabel
1 stk lampepunkt i tak

TEKNISK ROM

Epoxymalt betong

Sårflekket og kvistet
betong, Epoxymalt

Betong sårflekket og
støvbundet med ett strøk
hvit maling

Nødvendig belysning

GARDEROBE
(i forbindelse
med
soverom)

Parkett, 14 mm Eik Natur,
Eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong (synlige fuger)
Malte gipsplater ved nedforet himling/innkassing
Farge: Hvit

Ihht NEK 400
1 stk lampepunkt i tak

SPORTSBOD
(U-etg.)

Støvbundet betong
(brettskurt)

Betong støvbindes m/ett strøk hvit
maling.
Tette metallvegger
opp til ca 2,2 m og
netting over.

Betong sårflekket og
støvbundet med ett strøk
hvit maling

Nødvendig belysning(LED)

Boddørene skal ha
låsesylindere på samme
system som leilighetene.

MARK
TERRASSER

Impregnert terrassebord

Betong

1 stk lysarmatur
1 stk dbl stikk

GARASJER

Støvbundet betong

Betong sårflekket og
støvbundet med ett
strøk hvit maling

Betong sårflekket og
støvbundet med ett strøk
hvit maling

Nødvendig belysning(LED)

Oppmerking av plasser
Lys slukkes ved tidsbryter/
sensorstyring.

BALKONG

Impregnerte terrassebord/
tretremmer

Tilstrekkelig utebelysning
for utvendige kommunika
sjonsveier

Se utomhusplan.

Farge: Mørk/grå

Stålrekkverk med
klart glass

1.-2. etg: Betong.
3. etg: Betong, trepanel
eller stålplatetak.

1 stk lysarmatur
1 stk dbl stikk

FELLES
UTEPLASS PÅ
”TERRENG”
(inkl. garasjetak)

Sluk og kran m/kaldt og
varmt vann
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Romskjema

Generelt
Innvendige dører:
Dørblad glatte, hvitmalt.
Eventuelt glassdør m/lav
brystning mellom stue og
entre.

Vinduer:
Leveres malte med ulik
farge utvendig og innvendig
(hvit). Aluminiums-mantlet
utvendig.

Lister/gerikter:
Eikelister som gulvlister.
Hvite malte gerikter i furu,
uten synlige innfestinger

Overflater:
Alle malte vegger har
samme standard farge
i alle rom.

Ventilasjon:
Balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinning iht
forskriftskrav.

Elektro:
Skjult anlegg unntatt mot
betongvegger/himling.
Alle stikkontakter er jordet.

Hvite himlinger.
2-farget inngangsdør til
leiligheter m/kikkehull, hvit
innvendig.

Ikke taklister

Dører i fellesområder; Grå

Oppvarming:
Vannbåren varme fra felles sentralvarmeanlegg i kjeller.

Antenne/TV/Data:
Signaler for kabeltv/bredbånd leveres til punkt i stue

Radiatorer. Individuell måler pr leilighet.

”Trekkerør” leveres til alle soverom.

Diverse:
Det er mulig med tilvalg i henhold til prosjektets
tilvalgskatalog.
Porttelefon plasseres fortrinnsvis i stue, gang eller entré

Entré, bad, vaskerom, WC: Elektrisk gulvvarme

Brannsikkerhet:
Brannvarslings- og sprinkleranlegg ihht forskriftskrav.

Innredninger:
Kjøkkeninnredning leveres fra Sigdal (type Uno) komplett med integrerte hvitevarer fra
Siemens: komfyr, keramisk platetopp (induksjon), kjøl/fryseskap og oppvaskmaskin.

1 Brannslukningsapparat pr leilighet.
Avtrekkshette, type Orion fra Røroshetta
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Kjøpsbetingelser

Ranheim Amfi blokk 3-4
Horgsletta 35 og 39
–
Denne salgsoppgave med vedlegg er ment som under
liggende dokumentasjon for kjøp og avtaleinngåelse.
Dersom innhold og leveransebeskrivelse ikke endres av
utbygger frem til kontraktsinngåelse, vil informasjonen
i denne salgsoppgaven, sammen med gjeldende lovverk
og forskrifter, angi leveransestandard og avtalevilkår.
Denne salgsoppgave av 12.02.2018, er gjennomgått og
godkjent av selger.

Endelig adresse på den enkelte bolig vil bli gitt av
Trondheim kommune.

EIER
OBOS Nye Hjem AS

MATRIKKELNUMMER
Gnr. 24 bnr. 432 i 1601 Trondheim kommune. Selger vil
besørge at eiendommen blir seksjonert i eierseksjoner
senest før overtakelse og hver leilighet vil på et senere
tidspunkt bli tildelt eget seksjonsnummer.

ENTREPRENØR
Betonmast Trøndelag AS
Oppføring vil skje gjennom totalentreprise.

OPPDRAGSANSVARLIG
Meglerhuset Nylander AS avd. Nybygg
Søndre gate 13, 7466 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 00 00
Epost: post@nylander.no

ARKITEKT
Eggen Arkitekter

ANSVARLIG MEGLER
Mari Østgaard Buaas

FORRETNINGSFØRER
Utbygger har valgt å engasjere OBOS Eiendomsforvaltning
AS til å forestå stiftelse, utarbeidelse av forslag til
vedtekter, budsjett, samt forretningsførsel for sameiet.

KONTAKTPERSON
Eiendomsmegler Mari Østgaard Buaas
Tlf: 948 11 965
Epost: mari.buaas@nylander.no
Prosjektleder/Eiendomsmegler avd. Nybygg
Marius Rennan
Tlf: 930 61 160
Epost: marius.rennan@nylander.no
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OPPDRAGSNUMMER
3-5008/15

LEVERANDØR KJØKKEN
Sigdal Kjøkken AS

Stipulering av budsjett, samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes ikke av den
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder
eiendomsmegling.
PROSJEKTETS ADRESSE
Ranheim Amfi - Horgsletta 35 og 39
7055 RANHEIM

Om prosjektet
PROSJEKTET
For mer informasjon om standard og teknisk
informasjon, se leveransebeskrivelse som følger vedlagt
salgsoppgaven.
INNHOLD SALGSOPPGAVE
• Utomhusplan og Etasjeplan
• Leilighetsplaner
• Leveransebeskrivelse
• Kjøpsbetingelser
• Romskjema
• Bindende kjøpsbekreftelse
VEDLEGG KONTRAKT
• Salgsoppgave
• Leilighetstegning
• Fasadetegninger

• Snitt-tegninger
• Kjøkkentegninger
• Utskrift av grunnboken, 6 kulepunkt: bnr. 433 a jour pr.
15.08.2016.
• Erklæring dbnr. 11618 tinglyst 07.01.15 bnr. 407 Best om
veg/bruk av fellesareal, rettighet bnr. 432/433
• Erklæring dbnr. 595546 tinglyst 28.07.11 bnr. 407 Best om
veg, rettighet bnr. 432/433
• Erklæring dbnr. 327159 tinglyst 13.04.2016. kryssende
rettigheter og plikter mellom bnr 432/433 samt rett til
ledninger og tekniske anlegg over bnr. 407.
• Matrikkelutskrift
• Eiendomskart
• Reguleringsplan med bestemmelser
• Utkast til vedtekter
• Budsjettforslag 1. driftsår
• Budsjett 2015 for Velforeningen Nedre Humlehaugen
• Vedtekter for Velforeningen Nedre Humlehaugen
• Bustadoppføringslova
• Informasjonsskriv til kjøper av bolig under oppføring (NEF)
TIDSPLAN, SELGERS FORBEHOLD OG ANDRE
FORUTSETNINGER
Selger tar sikte på å ferdigstille seksjonen og sameiet
Ranheim Amfi i overtagelsesperioden 15.07.2018 til 15.10.2018.
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av seksjonen gi
Kjøper skriftlig meddelelse om overtakelsesdato, som skal
ligge innenfor Overtakelsesperioden. Overtakelsesdato og

Overtakelseperiode er forpliktende og dagmulktbelagte
frister slik det er regulert i kjøpekontraktens pkt. 12.
Se under for prosjektets generelle forbehold.
Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper
fortløpende orientert om:
1. Fremdrift.
2. Eventuelle reguleringsendringer og nabovarsler m.m.
3. Skriftlig varsel dersom det oppstår endringer i leveranse
beskrivelse/standard.
4. Skriftlig varsel dersom det oppstår forsinkelser grunnet
force majeure, steik, grunnforhold o.l. som medfører
utsettelse av overtagelse.
FØLGENDE GENERELLE FORBEHOLD FRA SELGER
AKSEPTERES AV KJØPER:
Endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger:
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket
detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Endringene skal ikke redusere byggets eller boligenes
kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som
sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen
av partene.
Tilleggsvederlag:
Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige

kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Servitutter og erklæringer:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av
offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a.
adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og
vedlikehold av ledninger, energi/nett etc.
Overtagelse:
Kjøper plikter å overta boligen straks denne er ferdigstilt.
Forretningsfører:
Selger har anledning til å inngå bindende forretnings
føreravtale på vegne av sameiet, med 6 mnd. oppsigelse.
Kostnader til registrering i Brønnøysund faktureres sameiet
etter overtagelse, og trekkes av startkapitalen. Videre har
selger på vegne av sameiet, inngått bindende avtale vedr.
leveranse av TV/fiber med GET.
Leveransebeskrivelse:
Prosjektets standard vil fremkomme av kundebeskrivelsen,
dette uavhengig av evt. uttrykk i prospekt og annonsering
som "god standard" etc.
Integrerte hvitevarer:
Selger yter ikke lengre garanti for medfølgende hvitevarer,
utover hva kjøpsloven gir.
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Kjøpsbetingelser

Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt,
men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til
prospektet.
Vindusplassering i den enkelte enhet kan avvike noe fra
de generelle planer, som følge av blant annet estetiske
utformingen av bygget.
Selger forbeholder seg retten til å heve/senke boligene
dersom dette er nødvendig for å gi boligene best mulig
tilpassing i terrenget. Det tas forbehold om justering i
plassering, terrenglinjer og høyder i forhold til angivelser
på tegning/planer.
Selger forbeholder seg retten til å slå sammen leiligheter/
endre antall seksjoner i prosjektet.
FORSINKELSER
Tilleggsfrister:
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper
etter reglene i bustadoppføringslova ( jfr. tilleggsfrister §11).
Forhold som gjelder her er:
1) Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som
forsinker arbeidet/overtakelse
2) Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke
overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir
forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for
3) Dersom det oppstår forsinkelser selger/entreprenør
som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig
å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med
denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/
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entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen
(f.eks force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).
Når foreligger det forsinket overtagelse:
Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom
overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen
har rett til å kreve etter Bustadoppføringslova § 10 og §
11. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av
arbeidet ikke er fullført, eller hjemmelsoverføring ikke skjer
til den tid kjøperen har rett til å kreve.

vil være seksjonert som fellesareal.
Med unntak av 7 seksjoner, følger parkeringsplass.
Hvilke seksjoner som har bruksrett til innvendig eller
utvendig p-plass bestemmes av kjøpsvilkår for hver enkelt
boligseksjon, og det henvises til den enhver tid gjeldende
prisliste for oversikt over hvilke seksjoner som har
parkeringsplass.
Styret i sameiet registrer evt. internt bytte etter overtagelser.

Kjøpers rettigheter ved forsinket overtagelse:
Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
1. dagmulkt
2. heve avtalen
3. kreve erstatning
4. tilbakeholde deler av kjøpesum
Generell info om forsinkelse:
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av bustad
oppføringslova §§ 18, 19, 20 og 22.
Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene,
og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart.
Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved evt.
salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger
ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik
forsinkelse.
GARASJE/PARKERING
Ett felles sameie for salgstrinn 1 og 2 vil ha 95 p-plasser i
innvendig parkeringsanlegg, og 12 utvendige p-plasser som

Utbygger forbeholder seg retten til å organisere
parkeringsanlegget etter hva som er formålstjenlig,
herunder eventuelt opprette parkeringsplasser, som egne
næringsseksjoner eller tinglyse nødvendige bruksretter.
Det er tilrettelagt for 5 stk HC-plasser i parkeringsanlegget.
Seksjonseiere som uten dokumentert behov, får tildelt
p-plass som er bredere (HC-plass) enn de ordinære
p-plassene i parkeringsanlegget, må akseptere beslutning
fra Sameiets styre om å bytte p-plass dersom en annen
seksjonseier, som også disponerer p-plass i p-anlegget, kan
dokumentere at han eller noen i husstanden har behov for
HC-plass. Selger vil sørge for at det blir fastsatt bestemmelser
om dette i Sameiets vedtekter.
VELFORENING
Det er pliktig medlemskap i Nedre Humlehaugen
Velforening som er etablert i utbyggingsområdet.
Velforeningen har i oppgave å samordne felles avtaler,
aktiviteter, informasjon og evt. andre felles saker.

Kontingent for å dekke velforeningens eventuelle utgifter
er hensyntatt i budsjett for første driftsår som følger
vedlagt salgsoppgaven. Siste års regnskap, årsberetning
og vedtekter kan sees hos megler og vil følge som
vedlegg til kjøpekontrakt.

Sekundærrom: Bod.
Summen av primærrom og sekundærrom, utgjør BRA.
I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boligen,
parkeringsplass og balkong/terrasse.

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg
og respektere foreningens rettigheter og plikter. Regulert
fellesareal kan besluttes overskjøtet velforeningen som
etableres for utbyggingsfeltene.

Det gjøres oppmerksom på at plan- og leilighetstegninger
viser forslag til møblering og utstyr som ikke nødvendigvis
medfølger i handelen.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i
avtaleforholdet mellom sameiet og Nedre Humlehaugen
Velforening.

TOMT
Eiendommen gnr. 24, bnr. 432 er 8954 kvm., og eies i
fellesskap av sameiet.

AREALER/TEGNINGER
Arealer fremgår av både prisliste og tegninger, og er
fremlagt/beregnet av selgers arkitekt. De oppgitte arealer
i markedsføring er å betrakte som omtrentlig areal og kan
være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de
enkelte rom kan avvike, slik at et rom kan bli større og et
annet rom bli mindre. Partene har ingen krav mot hverandre
dersom arealet skulle vise seg å være til og med 3 % mindre/
større enn markedsført areal. Prosjektets BRA (bruksareal)
tilsvarer p-areal (primærareal) inkludert eventuelle innvendige
boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. I tillegg
til bruksarealet kommer bod utenfor boligen, eventuell
parkeringsplass og balkong/markterrasse.
Rom som inngår i primærrom: Soverom, bad, kjøkken, stue,
entre.

Eiendommen disponeres av beboerne iht. tinglyst seksjonering
samt vedtekter. Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan
og leveransebeskrivelse. Selger forbeholder seg retten til å
etablere ett eller flere sameier, samt rett til å justere størrelsen
på de enkelte sameiene i forhold til hva som er hensiktsmessig
som følge av utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter.
FORURENSING I GRUNN
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset, som
medfører behov for tiltak.
REGULERINGSBESTEMMELSER
Området er regulert til boligformål iht. reguleringsplan med
bestemmelser.
Eiendommen utgjør et av flere felt i et utbyggingsområde.

Planer for nærområdet:
Det gjøres oppmerksom på at det vil foregå videre utbygging
innenfor området som er omfattet av reguleringsplan
og kommunedelplan, og det må påregnes endringer i
forbindelse med detaljregulering av de enkelte felt.
Ranheim senterområde ligger i forkant av Ranheim Amfi på
den andre siden av veien. Området er under detaljregulering
hvor det er planlagt en allsidig blanding av forretninger,
tjenesteyting, barnehage, boliger, torg og felles grøntareal.
Det foreligger per i dag ingen vedtatt regulering. Tilgrensende
område som ligger i bakkant av prosjektet, som hører inn
under utbyggingsområdet kalt Ranheim Vestre, er tiltenkt
som boligområde, og heller ikke her foreligger det vedtatt
regulering per i dag.
SKOLEKRETS/BARNEHAGER
I følge Trondheim kommune sine nettsider, hører
eiendommen per i dag under Ranheim skolekrets for
barneskole og Markaplassen skolekrets for ungdomsskole.
Det er flere kommunale og private barnehager i
nærområdet.
ANTIKVARISK KLASSIFIKASJON
Eiendommen er ikke berørt av noen restriksjoner som
følge av antikvarisk verneklasse etc.
VEI, VANN OG AVLØP
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, via
private stikkanlegg. Privat internvei. Utgifter til brøyting
og vedlikehold er inntatt i budsjett med stipulert beløp og
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dekkes av sameierne i felleskap.
TINGLYSTE HEFTELSER/GRUNNBOKSOPPLYSNINGER
Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved salg. Det er
lovbestemt panterett til sameiet.
Det er p.t. tinglyst følgende servitutter:
Erklæring dbnr. 11618 tinglyst 07.01.15 bnr. 407 Best om
veg/bruk av fellesareal, rettighet bnr. 432/433
Erklæring dbnr. 595546 tinglyst 28.07.11 bnr. 407 Best om
veg, rettighet bnr. 432/433
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig
myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av
energi/nettverk m.m.
På hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det
være tinglyst servitutter som erklæringer Informasjon
om prosjektet/avtaler. Servitutter vil medfølge, men
uavklart hvilke. Dog har selger ingen kjennskap til at disse
erklæringer/avtaler har innvirkning på denne eiendommen.

Organisering og økonomi
PRIS
Fra kr. 2.190.000,- til kr. 6.890.000,-. Det henvises til den
enhver tid gjeldende prisliste for prosjektet.
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OMKOSTNINGER
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg
til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi kr 386.000,kr 9.650,Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. kr 525,Grunnboksutskrift p.t. kr 199,Startkapital til sameiet kr 10.000,Andel stiftelsesgebyr kr 1.000,Totalt p.t. kr 21.899,En eventuell økning i omkostningene dekkes av selger.
EIEFORM
Ranheim Amfi organiseres som ett eierseksjonssameie,
fordelt på to salgstrinn. Salgstrinn 2 som disse
kjøpsbetingelser gjelder for består av 45 leiligheter.
Boligene selges som selveierleiligheter og vil bli organisert
som ett eierseksjonssameie. Parkeringskjelleren vil bli
organisert som fellesareal. Rettigheter og forpliktelser
knyttet til bruk av parkeringskjelleren sikres gjennom
vedtekter og avtaler.
Kjøpers rettigheter som eier i et sameie følger av
eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet har
pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og
forpliktelse overfor sameiet. Sameiet vil bli ledet av et styre
som velges blant sameierne. Dette styret skal ivareta alle

saker av fellesinteresse for sameierne. Hver kjøper kan
ikke erverve mer enn 2 seksjoner i et sameie.
Selger har på vegne av sameiet engasjert OBOS
Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører til å forestå
driften av sameiet. Selger forbeholder seg også retten til
å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er
hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig
drift og bruksrettigheter.
VEDTEKTER, REGLER, REGNSKAP OL
Parkeringsplasser og boder vil være fellesareal.
Bruksrett til fellesareal.
Forslag til vedtekter og budsjett følger som vedlegg til
salgsoppgaven.
FELLESKOSTNADER
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjons
sameiets felleskostnader.
Felleskostnader iht. prisliste og budsjett antas å skal
dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/
garasje, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/
internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo)
og fellesarealer og andre driftskostnader. Ovennevnte
kostnader er stipulert og er kun er basert på erfaringstall.
Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon.
Det gjøres oppmerksom på at budsjettforslag og dermed

budsjetterte andel felleskostnader kan både bli høyere
og lavere som følge av sameiernes endring av budsjettet
etter første beboermøte/stiftelsesmøte. Det tas forbehold
om at Selger kan justere felleskostnadene som følge av
endringer i budsjettpostene.
Selger plikter ikke å innbetale dette tillegget for usolgte
boliger, forutsatt at disse boligene ligger ute for salg.
Etter ferdigstillelse, plikter selger å betale andel
felleskostnader på usolgte boliger.
ØVRIGE LØPENDE UTGIFTER
I tillegg til månedlige fellesutgifter tilkommer:
* Kommunale avgifter (eiendomsskatt, reneovasjon, vann,
kloakk) fra Trondheim kommune
* Månedlige utgifter til utvidet tv-pakke, utvidet
bredbåndshastighet og telefoni
* Strømabonnement
Disse kostnadene vil variere avhengig av antall
familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur
samt andre forhold relatert til husstanden.
KOMMUNALE AVGIFTER OG BOLIGVERDI
Da boligene selges som nybygg under oppføring, er
grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. Når boligen
er overtatt, skal man oppgi p-rom og s-rom (sekundærrom,
eks. innvendig bod) i selvangivelsen. Deretter vil boligverdi

(tidl. kalt ligningsverdi) og kommunale avgifter beregnes.
Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere spørsmål
i denne forbindelsen.
RENOVASJON OG EIENDOMSSKATT
Renovasjon og eiendomsskatt vil være inkludert i de
kommunale avgiftene.
Hva eiendomsskatten for en eiendom blir bestemmes av
eiendommens skattegrunnlag og gjeldende skattesats.
ENERGIATTEST
Energikarakter:
Komplett attest skal foreligge før ferdigstillelse.

Generelle salgs- og kontraktsvilkår
LOVGIVNING
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.
juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring
av ny bustad (bustadoppføringslova). Denne loven bruker
betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes
uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadoppføringslova sikrer kjøpers rettigheter som ikke kan
innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslovas § 3.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve
bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste
eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig
kommer gjeldende lovgiving til enhver tid til anvendelse.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der
kjøper anses som profesjonell/investor (kjøpet gjøres i
vinnings øyemed), eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller
vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending
av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel
velge å selge etter Bustadoppføringslova, men dette må
i så fall forutsettes av kjøper ved innlevering av bindende
kjøpsbekreftelse. Avhendingsloven er ufravikelig ved
forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som
bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har
gjort avtalen i ledd i næringsvirksomhet.
Når arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres etter
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avhendingsloven.
GARANTIER
For de boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova,
vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med
Bustadoppføringslova § 12 og evt. § 47. Garantien er
gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelsen
av boligen, jfr. § 12. Garantien gjelder som
sikkerhet både for selve boligen og for boligens fellesareal,
utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.
Garantien jfr. Bustadoppføringslova § 12 vil bli rekvirert ved
avtaleinngåelse.
Garantist (selgers bankforbindelse) oversender garantiene
direkte til Meglerhuset Nylander AS, avd. Nybygg. Garantiene
oppbevares i meglers depot frem til overtagelse, og
oversendes deretter til forretningsfører for borettslag og
sameier, eller direkte til kjøper for oppbevaring i garantitiden.
Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist/
bank med kopi til megler innen 5 år etter overtagelse,
men innen rimelig tid etter at de er oppdaget, eller det var
mulig å oppdage dem. Kjøper må fremme et eventuelt
reklamasjonskrav senest innen 5 år etter overtagelsen, jfr.
Bustadoppføringslova § 30.
Selger plikter skriftlig å oppfordre forretningsfører/kjøper
om retur av garanti til garantist/bank etter utløpet av 5 år.
Slik oppfordring må dokumenteres.
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Ved utløp av garantien varsles ikke kjøper dersom
garantien er i forretningsførers forvaring.
LEVERANSEBESKRIVELSE
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi
hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt
foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten
innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
• Tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
• Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser
i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i
kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jf. Norsk Standard NS-3420-1:2008.
Det gjøres oppmerksom på at iht. kravene i TEK 10 så må
ikke vinduer leveres som åpningsvinduer.
ENDRINGSBESTILLINGER
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i
henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og
tilleggsarbeider.
Det vil være mulig å gjennomføre tilleggs- og endrings
bestillinger med utbygger. Det blir utarbeidet en standard
isert og prissatt tilvalgsliste som viser hvilke tilvalg og
endringer som tilbys i prosjektet. Mulighet til å bestille

tilvalg og endringer vil være tidsbegrenset, og kjøpere vil
bli underrettet om dette.
Ønsker kjøper endringer eller tilleggsarbeider utover det
som framgår av tilvalgslisten, skal Selger skriftlig klargjøre
for kjøper de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige
konsekvensene. Det vises til bustadoppføringslovens §§
7 og 8. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse
av pristilbud, tegninger mv. selv om utarbeidelsen av
pristilbudet med mer ikke resulterer i noen bestilling fra
Kjøpers side, jf. bustadoppføringslovens § 44.
Dersom Selger iht. bufl. § 11 får forlenget fristen for
ferdigstillelse som følge av at Kjøper krever endringer
eller tilvalg som ikke er i samsvar med tilvalgslisten og
bestillingsfristene som der er fastsatt, plikter Kjøper
også å dekke selgers finansielle kostnader som følge
av at oppgjøret blir utsatt, i tillegg til alle de kostnader
arbeidene medfører.
Endringsmøter avholdes etter nærmere avtale, etter at
kjøpekontrakt er inngått. Alle endringsbestillinger skjer
mot selger.
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller
tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelser eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i

forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.
Mot sikkerhet fra selger etter Bustadoppføringslova § 47, kan
selgeren kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag
for endringer og tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren
kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.
SPESIELLE FORHOLD I BYGGEPERIODEN
Forbruker må være inneforstått med og akseptere de
ulemper som naturlig følger med under gjennomføring
av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted.
Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, må
kjøpere som flytter inn påregne en periode med bygge
arbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid.
Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i
byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av
representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og
forsikring for bygg og personer som oppholder seg på
anleggsplassen.
OVERTAGELSE BOLIG
Selger tar sikte på å ferdigstille seksjonen og sameiet
Ranheim Amfi i overtagelsesperioden 15.07.2018 til 15.10.2018.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt
vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til
overtagelsesforretning som sendes ut senest 10 uker før

forretningen skal avholdes. Før overtagelse gjennomføres
skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Kjøper kan ikke kreve dagmulkt i perioden fra overtakelse
frem til ferdigattest blir gitt av kommunen. Kjøper plikter å
overta boligen straks ferdigattest foreligger. Det er ulovlig å ta
boligen i bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse.
Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale
oppgjør uten at midlertidig brukstillatelse foreligger.
Selger plikter å føre overtagelsesprotokoll, som signeres av
begge parter som bekreftelse på at overtagelse har funnet
sted. Såfremt deler av arbeidene inn- eller utvendig ikke er
ferdigstilt ved overtagelse - men hvor boligen kan overtas,
anmerkes manglene/ikke ferdigstilt arbeide i nevnte protokoll.
Eventuell deponering av tilstrekkelig penger som sikkerhet
for disse mangelsannføringer anbefales protokollført. En
forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted, er at
fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på
meglers klientkonto (se betalingsbetingelser).
Det gjøres oppmerksom på at overtagelse og oppgjør vil
kunne finne sted selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider
på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige
boliger/fellesarealer/tekniske installasjoner.
Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto
inntil nødvendige formaliteter er på plass. Kjøper er da
innforstått med at hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke
opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling

rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).
Boligen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer
at boligen vil kunne ha behov for lett rengjøring før
innflytning, grunnet byggestøv etc.
OVERTAGELSE FELLESAREAL
Reklamasjonsbefaring av felles- og uteareal skjer i forkant
av at de enkelte leiligheter overtas. Det vil gjennomføres
en reklamasjonsbefaring av felles/utomhusarealer med
styret for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt
manglende ferdigstillelse.
Overtagelse av boligen med tilhørende fellesareal/
utomhusareal kan ikke nektes av kjøper selv om
fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler
av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse,
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtagelsesprotokollen.
REKLAMASJON ETTER OVERTAGELSE,
RETTING AV MANGLER
Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil gjøre
gjeldende at det foreligger en mangel, må han eller hun
reklamere skriftlig pr. epost/post på dette. Reklamasjon
sendes til utbygger. Mangelen må påberopes innen rimelig
tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget
mangelen. Reklamasjoner på åpenbare og visuelle feil
og mangler etter overtagelse, mangler som burde vært

87

Kjøpsbetingelser

oppdaget ved overtagelse, må varsles så snart som mulig.

formidlet til selgers byggelånsbank.

Forbruker må til en hver tid gi entreprenøren mulighet for
utbedring. Dersom entreprenøren etter 14 dagers skriftlig
varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen
normal arbeidstid (07.00 til 16.00), mister forbrukeren rett
til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid
etter hvert som disse blir avsluttet.
Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedrings
arbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av
entreprenøren. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider
vil bli utført mest mulig samlet for alle seksjonene i
boligprosjektet, med mindre normal bruk av seksjonen
krever at en mangel utbedres omgående.

MEGLERS KLIENTKONTO
Alle innbetalinger vedrørende boligen, herunder tilvalg,
skjer direkte til meglers klientkonto 8601.28.8760 i Danske
Bank, med referansenummer angitt i kjøpekontrakt.

BETALINGSBETINGELSER
Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og
eventuelle kundeendringer skal innbetales til meglers
klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse iht.
kontraktens bestemmelser om oppgjør. Beløpet vil stå
på meglers klientkonto inntil overtagelse og overskjøting
har funnet sted. Opptjente renter på eventuelt innbetalt
forskudd av kjøpesum i perioden fra overtagelse til og
med overskjøting, tilfaller kjøper. Unntak er dersom selger
har stilt forskuddsgaranti (§47).
Kjøper skal fremlegge tilfredsstillende finansierings
bekreftelse for hele kjøpesummen, inklusive omkostninger,
senest 10 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått.
Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videre
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FORSINKELSESRENTER M.M.
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt
til megler i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente
til selger.
Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtagelse/
forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke
kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister
som er avtalt.
Betalingsforsinkelse fra kjøper:
Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele
kjøpesummen og omkostningene, vil selger være
berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jfr.
Bustadoppføringslovas kapittel VII).
Partene er enige om at 15 dager anses som vesentlig
mislighold, og selger kan med 10 dagers varsel heve kjøpet
og videreselge eiendommen (dekningssalg). Kjøper skal
i så fall erstatte selsgers økonomiske tap etter reglene i
Bustadoppføringslova § 58.

AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille, følger av
Bustadoppføringslovas §§ 52 - 54.

rettsposisjoner i henhold til Kjøpekontrakten før overtagelse
har funnet sted. Det gis ikke samtykke til videresalg senere
enn enmåned før overtagelse.

Dersom kjøper avbestiller før det ervedtatt byggestart,
betaler kjøperen avbestillingsgebyr til selger på kr. 100.000,, jfr. Bustadoppføringslovas § 54.
Dersom kjøper avbestiller etter at det er vedtatt byggestart,
skjer avbestilling mot full erstatning for selgers økonomiske
tap i samsvar med Bustadoppføringslovas §§ 52 og 53.

Selger og megler betinger seg et administrasjonsgebyr
på kr 15.000,- inkl. mva. Dersom sameiet er stiftet kan
eierskiftegebyr til forretningsfører komme i tillegg. Det
samme gjelder evt. gebyr fra garantist (bank).

Selger kan kreve utbetaling av evt. forskudd/delinnbetaling til
dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter dette punkt.
TRANSPORT AV AVTALE/VIDERESALG AV KONTRAKT
Med selgers samtykke kan kjøper videreselge sin kontrakt,
inkl tilleggsavtaler vedr. endringer og tillegg før overtakelse
av boligen har funnet sted. Det er satt bestemte vilkår for
videresalget (salg av kontraktsposisjon) og oppgjøret for
dette. Det påløper et administrasjonsgebyr på kr 15 000,- inkl.
mva. Det presiseres at utbetaling av mulig gevinst etter et
slikt salg ikke vil foretas før hjemmel til seksjonen er overført
til ny kjøper. Det gis ikke samtykke til videresalg senere enn
en måned uker før overtakelse. Ny kjøper må godkjennes
av OBOS Nye Hjem Nidaros AS. Transportkontrakt må
være selger i hende innen seks uker før varslet overtakelse.
Eventuelle gebyrer for en slik transport dekkes av kjøper.
Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overtagelse av

Evt. tidligere innbetalt forskudd/delinnbetaling, vil ikke bli
fristilt til opprinnelig kjøper før ovennevnte vilkår er oppfylt
og nytt forskudd/delinnbetaling fra ny kjøper er mottatt av
megler. En utbetaling vil i et slikt tilfelle ikke omfatte renter fra
meglers klientkonto.
Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti da
tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs kjøpesum.
Dersom transporten av avtalen gjennomføres som ledd
i næringsvirksomet ansees kjøper 1 som profesjonell,
og er pålagt å stille med tilleggsgaranti (§12 garanti etter
Bustadoppførinslova) for overskytende mellom opprinnelig
og ny kjøpesum. Såfremt deler av markedsmateriell for
prosjektet ønskes benyttet, må dette godkjennes av selger
via megler.
HVITVASKINGSREGLER
Eiendomsmeglerforetak er rapporteringspliktig i henhold til
hvitvaskingsregelverket. Det tas derfor forbehold om tilfeller
hvor megler ikke får utført tilfredsstillende kundekontroll,
herunder innhenting av gyldig legitimasjon, og av den grunn
plikter å avstå fra å gjennomføre oppdraget med denne part.

Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle erstatningsrettslige
krav som følge av overnevnte forhold.

salgsoppgave m/vedlegg og akseptbrev fungerer som
midlertidig kontrakt inntil kontrakt skrives.

MEGLERS VEDERLAG
I forbindelse med salg av denne eiendommen er avtalen om
vederlag mellom selger og megler, alle priser eks. 25 % mva.:
Honorarer pr. enhet: Provisjon kr. 35.000,-.
Oppgjørshonorar med kr. 3.000,- per enhet.

Kontrakt inngås på bakgrunn av salgsoppgave med
vedlegg, dog aksepterer kjøper at detaljbestemmelser
i leveransebeskrivelse og korrigerte vedlegg først kan
bli avklart på tidspunkt senere en kontraktsignering.
Inneholder kontrakts-dokumentene bestemmelser som
strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser
foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser
utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte
bestemmelser.

ORIENTERENDE OPPLYSNING
Informasjonen i dette prospekt er utarbeidet av
Meglerhuset Nylander AS basert på informasjon mottatt
fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All
informasjon i denne salgsoppgave er godkjent av selger
- hvor selger innestår for innholdet. Salgsoppgaven er
utarbeidet etter beste skjønn, hvor Meglerhuset Nylander
AS kun videreformidler gitt informasjon.
Kjøper gjøres oppmerksom på at skisser, 3Dtegninger,
bilder, fotos m.m. i prospekt og annonser er av illustrativ
karakter. Dette materiellet kan vise mengde og type
innredning og detaljer m.v. som ikke nødvendigvis inngår
i den ferdige leveransen. Dette materiellet er ikke å anse
som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan
ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Ved inngåelse av skriftlig, bindende bekreftelse på
kjøp hvor aksept meddeles, ansees avtale som inngått.
Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i denne
salgsoppgave med vedlegg. Bindende kjøpsbekreftelse,

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i denne
salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som
kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende
opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til
megler.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom
noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike
avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av
bolig inngås.
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PRISER
Fra kr. 2.190.000,- til kr. 6.890.000,BRUKSAREAL
Fra 49 til 123 kvm

OMKOSTNINGER*
Kr. 21.899,* Regnestykket forutsetter at det tinglyses ett 		
ANTALL SOVEROM
Fra ett til tre soverom

pantedokument.

TOTALT INKL. OMKOSTNINGER
Fra kr. 2.211.899,- til kr. 6.911.899,-

FELLESKOSTNADER
kr. 1.841 – kr. 3.934,-

FELLESKOSTNADER INKLUDERER
Fjernvarme, TV/internett, drift og vedlikehold,
forretningsførsel, honorarer,strøm i fellesareal, renhold
fellesareal, felles bygningsforsikring (ikke innbo), vinter- og
sommervedlikehold, kontigent velforening, garasjeanlegg

KOMMUNALE AVGIFTER
Grunnlaget og satsene er p.t. ikke
beregnet/fastsatt av kommunen.

PRIMÆRROM
Fra 45 til 118 kvm
EIERFORM
Eierleilighet/Seksjon

BOLIGTYPE
Nybygg selveierleilighet

BYGGEÅR/TIDSPLAN
Ferdigstillelse andre halvår 2018.

GARASJE/PARKERING
Oppstillingsplass.
P-plass i felles garasjeanlegg.

TOMT
4 679 m2

KONTAKTPERSON
Mari Østgaard Buaas
948 11 965
mari.buaas@nylander.no

Avslått v/selger: _______________________ pr. tlf./SMS den: _______________ kl. _________

Oppdragsnr. 3-5008/15

Budskjema mottatt dato: ____________kl.:__________

per e-post

av person: ____________________________

DNAME> | Org.nr. 990 732 809 | Tlf.: 73 82 00 00 | Fax: 73 83 33 01 | E-mail: nybygg@nylander.no | www.nylander.no

Kommentar: __________________________________________________ Sign./dato:____________________________

Finansiering sjekket den _______. Bank: _________________________ Kontaktpers. __________________________

Akseptert

For Meglerhuset Nylander AS avd. Nybygg:

Kjøper 2

Legg ved kopi av gyldig legitimasjon her:

Sted og dato:
Signatur:

Sted og dato:
Signatur:
Legg ved kopi av gyldig legitimasjon her:

Navn:
F.dato/org.nr.:
Tlf./mobil:
E-post:
Adresse:

Eventuelle betingelser/forbehold:
Kjøper 1
Navn:
F.dato/org.nr.:
Tlf./mobil:
E-post:
Adresse:

Ønsker verdivurdering av nåværende bolig
Ønsker lånetilbud fra Danske Bank

Kjøper er inneforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 10
virkedager etter at bekreftelse på kjøp er inngitt. Kopi av legitimasjon skal forelegges ved innlevering av
denne bekreftelse. Avgitte kjøpetilbud er derfor bindende for kjøper og kan ikke trekkes tilbake,
etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger, jfr. salgsoppgavens betingelser vedr.
avbestilling.

Lån (bank, kontaktperson, tlf.):
Egenkapital:
Evt. annen finansiering (oppgi hvilken):
Totalt:

Kr
Kr
Kr
Kr

+ omkostninger

Kjøpesum kr:
Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte:

Bolig nr.__________

Bekreftelse på kjøp av bolig i prosjektet: Ranheim Amfi trinn 2 - Horgsletta 35 - 39

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med informasjon gitt i salgsoppgave med vedlegg av 12.02.18

Kjøp av prosjektert bolig

Bindende bekreftelse på kjøp

NØKKELOPPLYSNINGER:
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Salg ved

Kontakt

Meglerhuset Nylander AS
avd. Nybygg
Søndre gate 13, 7466 TRONDHEIM
Telefon: 73 82 00 00
E-post: post@nylander.no
Organisasjonsnummer: 990 732 809

Ansvarlige prosjektselgere:
Mari Østgaard Buaas
og Marius Rennan
Telefon:
948 11 965 (Buaas)
930 61 160 (Rennan)

Utbygger: OBOS Nye Hjem AS
Arkitekt: Eggen Arkitekter AS
Illustrasjoner og foto:
Design og tekst: TIBE
Foto: Ole Ekker og Harald Øren
3D illustrasjoner: Brick Visuals

Nettside:
ranheimamfi.no
E-post:
mari.buaas@nylander.no
marius.rennan@nylander.no

12.02.2018

obos.no
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Dette er ikke et komplett prospekt, men byggetrinn 1 av 2. Alle tegninger og 3D-bilder er å regne som illustrasjoner. Endringer kan derfor forekomme.

