
* Stipulerte fellesutgifter pr måned:
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet 
ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. 
Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 28,- pr. 
BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt 
til grunn at bl.a. kommunale avgifter, forsikring på 
bygget, strøm på fellesarealer, forretningsførsel, drift og 
vedlikehold og vaktmestertjenester som snøbrøyting og 
gressklipping er inkludert.  Oppvarming, varmtvann og 
strøm for hver enkelt leilighet kommer i tillegg. Selger kan 
bestille abonnement på TV/bredbånd med bindingsperiode 
med anerkjente leverandører på vegne av sameiet. Pris for 
dette er ikke inkludert i felleskostnadene.   Endelig budsjett 
fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i 
stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. 
Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets 
vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte 
elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling 
likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere 
forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for 
dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Garasje/parkering: 
Leie av biloppstillingsplass i innvendig parkeringsanlegg i 
kjeller kr 1250,- inkl. mva. pr måned. Leie av parkeringsplasser 
er planlagt administrert av LBP AS og vil ikke være en del av 
oppdraget til megler. Fakturering av leie foretas av LBP AS.

**Omkostninger: 
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: 
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi 
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,- 
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,- 
Startkapital innbetaling til sameiet kr 10.000,-  
Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av 
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes 
sameiet. 

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi 
på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er 
tomteverdien antatt å være NOK 14.002,- pr. kvm. BRA for 
boligen. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og 
dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. 
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene 
som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Prisen 
som fremkommer i tabellen ovenfor tar utgangspunkt i 
ett tinglysingsgebyr for skjøte og ett tinglysingsgebyr for 
panterettsdokument. 

Betalingsplan:
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. 
bustadoppføringslova § 12.  
20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. 
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet 
vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan 
disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper 
frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de 
overstiger en 1/2 R. 
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. 
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte 
eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 
§ 47.  

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte 
leiligheter. 

PRISLISTE PR. 19.08.20

Leilighetsnummer Etasje Antall rom Balkong m2 BRA P-ROM Pris Omkostninger** Totalpris inkl. omk. Fellesutg. pr. mnd*
101 1 3 8,6 73,6 70,6 5 950 000 37 242 5 987 242 2 061
102 1 3 7,5 63,2 60,2 4 950 000 33 392 4 983 392 1 770
103 1 2 7,5 56,6 53,6 4 650 000 31 292 4 681 292 1 585
104 1 4 8,6 91,3 88,3 7 100 000 43 417 7 143 417 2 556

ÅRVOLLVEIEN 23


