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MINIHUS I DET GRØNNE
Norges første boligfelt for minihus finner du til salgs her i Kongsberg. Flotte og svært
arealeffektive minihus med beliggenhet i et sentrumsnært boligområde. Umiddelbar
nærhet til skog, turterreng og friarealer med et stort utvalg av fine merkede turstier.

Minihus er en boform som er en trend i tiden med
fokus på redusert arealbruk og klimaavtrykk. I det
nye nabolaget vil du finne 20 arealeffektive minihus
fra 32 til 40 kvadratmeter med en romslig uteplass,
overbygde terrasser, gode solforhold, lekeplass for
de små og egen liten hageflekk. Perfekte boliger for
deg som er student, førstegangskjøper, enslig, par
eller en liten familie. I nabolaget blir det også etablert
eget gjestehus med to separate minileiligheter

tiltenkt besøkende. Prosjektet omfatter også et stort
felleshus til benyttelse for beboerne, med verksted,
sykkelparkering, kjøkken, toaletter og stort lokale
til bruk ved sosiale anledninger. Ved inngangen til
nabolaget blir det etablert felles parkeringsplass
med mulighet for el-billader. Smale veier tar deg
gjennom boligfeltet, hvor det også er mulighet å
komme seg frem med bil for å lesse av varer.
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BELIGGENHET
Kampestad Terrasse ligger nord på Raumyr og grenser mot Doppesvingen og
Hengsleveien i vest og nord, og mot Kampestadlia i nord og øst. Området er svært
attraktivt som boligområde, på østsiden av Lågen, med gode solforhold, kort vei til
sentrum og til naturområder.

Norges første boligfelt for minihus er en del av den
vestvendte lia ned fra Beveråsen. Et eldorado for
naturentusiaster med flotte terreng, natur og opplevelser. Nabolaget er omkranset av skog og Lågen
med lett tilgang til turstier rett utenfor døra.
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Sølvbyen, idrettsbyen, teknologibyen.. Kall det hva
du vil. Kongsberg er en internasjonal småby kjent for
sterkt fokus på utvikling og kompetanse. I Kongsberg
er mulighetene mer enn mange! To kilometer fra
nabolaget befinner du deg på byens knutepunkt.

Kongsbú
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Actic - Kongsberg Svømmehall

Transport
Oslo Gardermoen
Sandefjord lufthavn Torp

Varer og tjenester
Befolkning
1 t 42 min
1 t 21 min

Kiwi Baneveien
Kiwi Sølvparken

4 min

Berja Senter
Stortorvet Senter

5 min
6 min

Vibehaugen

2 min

Vitusapotek Berja Senter
Boots apotek Sølvkronen

5 min
6 min

Kongsberg Vinmonopol
Ungdom
Unge voksne

Område

Kommune:Opplevd
Kongsbergtrygghet
Transport
Grunnkrets: Liahengslet

Oslo
Oslo Gardermoen
Gardermoen
Sandefjord
Sandefjord lufthavn
lufthavn Torp
Torp

6 min
7 min

Sense trening og helse
Actic - Kongsberg Svømmehall

6 min
7 min

27 481

12 573

737
Veldig trygt 335
9.6

Raumyr skole
Kongsberg International School

Befolkning

Tislegård ungdomsskoleBoligmasse
Kongsberg vgs
Kongsberg vgs

Sport og trening

Sport og
Vibehaugen barnehage

Kongsbú

1
1 tt 42
42 min
min
1
t
1 t 21
21 min
min

Kvalitet på skolene
Skoler, barnehager

Vestsiden ungdomsskole

Barn

Husholdninger

Kongsberg
4
Kongsberg stasjon
stasjon Baneveien
Baneveien
4 min
min
Godt vennskap 7.3
Vibehaugen
2
Vibehaugen
2 min
min

Sport og trening

Eldre

Personer

Naboskapet
Tollumløkka nærmiljøanlegg
Kampestad ballbane

9 min
Voksne

8.5

Ungdom

Kiwi
Kiwi Sølvparken
Sølvparken
Berja
Berja Senter
Senter
Stortorvet
Stortorvet Senter
Senter
Vitusapotek
Vitusapotek Berja
Berja Senter
Senter
Boots apotek
apotek Sølvkronen
Sølvkronen
Boots

Klasser

Unge voksne

1-10 KL

Kapasitet

Avstand

9
9 min
min
Skoler, barnehager
(barn)

Kongsberg
Kongsberg Vinmonopol
Vinmonopol
/avd

1-7 KL

5
5 min
min
5
5 min
min
6
6 min
min
5
5 min
min
6 min
min
6

14 KL
Raumyr skole

279

Actic - Kongsberg Svømmehall

Befolkning

Voksne

Område
Personer
Rekkehus
53%
Blokk
10%
Varer og tjenester
Kommune: Kongsberg
27 481
Enebolig 32%
Annet 6% 737
Kiwi
23
Grunnkrets:
Liahengslet
Kiwi Baneveien
Baneveien
23 min
min

Nivå
Veldig bra

6 min
7 min

Boligmasse
Befolkning

23 min
5 min

Kongsberg stasjon Baneveien

Barn
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Sense trening ogVeldig
helse bra 8.5
Actic - Kongsberg Svømmehall

7 min

17 min

180
20 min
Kongsberg International School
Opplevd
trygghet
8-10
KL
13 KL
264
7 min
Vestsiden ungdomsskole
8-10 KL
11 KL
290
9 min
Veldig
Tislegård ungdomsskole
Veldig trygt
trygt 9.6
9.6
Tinius KL
31 KL
850
6 min
Naboskapet Kongsberg vgs
Maren KL
10 KL
180
7 min
Kongsberg vgs
Godt vennskap
vennskap
7.3 0.3 km*
1-5 ÅR
3 AVD Godt
44 7.3
Vibehaugen barnehage
1-6
ÅR
3 AVD
79
5 min
Kvalitet
på skolene
Raumyr barnehage
0-5 ÅR
3 AVD
49
9 min
Veldig
bra 8.5
8.5
SkytterløkkaVeldig
barnehage
bra

BarnEldre Ungdom

7 min

Veldig bra

Boligmasse

Unge voksne

Område
Husholdninger
Kongsberg
12Kommune:
573
Grunnkrets: Liahengslet
335

Voksne

Eldre

Personer

Husholdninger

27 481
Rekkehus 53%
737
Enebolig 32%

12 573
Blokk 10%
335
Annet 6%

Skoler, barnehager
Nivå
Klasser

/avd
Raumyr skole1-7 KL
14 KL
Kongsberg 1-10
International
School
KL

Kapasitet
(barn)
279
180

Vestsiden ungdomsskole
8-10 KL

13 KL

264

Tislegård ungdomsskole
8-10 KL

11 KL

290

Kongsberg
vgs KL
Tinius
Kongsberg
vgs KL
Maren

31 KL

850

10 KL

180

Vibehaugen barnehage

8.5

Nivå
Avstand
17 min1-7 KL
1-10 KL
20 min
8-10 KL
7 min
8-10 KL
9 min
Tinius KL
6 min
Maren KL
7 min
1-5 ÅR

1-5 ÅR
3 AVD
44
0.3 km*
Tollumløkka nærmiljøanlegg
nærmiljøanlegg
6 min
min
Tollumløkka
6
Barn
Ungdom Unge voksne
Voksne
RaumyrEldre
barnehage
Kampestad
ballbane
7
min
Raumyr
barnehage
Kampestad ballbane
7 min
1-6 ÅR
3 AVD
79
5 min1-6 ÅR
Sense
6
Skytterløkka barnehage
Sense trening
trening og
og helse
helse
6 min
min
Skytterløkka 0-5
barnehage
Område
Personer Husholdninger
ÅR
3 AVD
49
9 min0-5 ÅR
Actic
Kongsberg
Svømmehall
7
Actic - Kongsberg Svømmehall
7 min
min
Kommune: Kongsberg
27 481
12 573
Rekkehus 53%
Blokk 10%
fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. D
Grunnkrets: Liahengslet
737 Informasjon
335 i Nabolagsprofilen er hentetEnebolig
32%
Annet 6%
Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
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Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar inn
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl.
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl.
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Illustrasjon av M40
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BO MINDRE, LEV MER
I et minihus legges det opp til en bærekraftig livsstil. Ved å bo kompakt
forbrukes mindre ressurser. Bo mindre, lev mer!

Er du klar for et liv som gir mer tid og mer ro?
Er du klar for å realisere minihusdrømmen? Da
er du velkommen til Kongsbú – et nabolag og
prosjekt som gir deg friheten du lengter etter i
hverdagen. Bo smart og praktisk - omringet av
deilig, frisk luft, korte avstander til alt du trenger
og ikke minst en helt fantastisk natur! Kongsberg

16
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byr på et rikt og variert fritidstilbud for alle. Her
finnes det aktiviteter fra dans til ekstremsport,
rett og slett noe for enhver smak! Boformen er
nøkkelen til å kunne nyte alt dette. Et effektivt
kvalitetshjem som krever minimalt med vedlikehold,
og hvor tiden i stedet kan brukes til alt det du har
aller mest lyst til å gjøre. Er du klar til å leve mer?

Kongsbú
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KVALITETER
I ditt nye minihus er det kvaliteter i alle rom. Lyst, lekkert og splitter nytt. Å flytte inn i et
minihus i Kongsberg er å ta steget inn i en moderne, sosial og enkel hverdag. Smart og
praktisk, men også stilren og innbydende med en ekte følelse av kvalitet.

Kjøkken, stue og hems får trestavs hvitpigmentert
eikeparkett, mens bad og entré får flotte grå fliser
på gulv. En praktisk åpen stue/kjøkkenløsning blir
hjemmets hjerte. Her kommer kjøkkeninnredning i
klassisk hvit eller grå fra kvalitetsleverandør Sigdal
med integrerte hvitevarer som inkluderer oppvask-
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maskin, komfyr, platetopp og kjøleskap fra anerkjent
leverandør. Minihusene vil bli levert med balansert
ventilasjonsanlegg, mens det leveres varmekabler
i vindfang og bad. Alle boliger får egen bod på
2,5 kvadratmeter i underetasjen av felleshuset for
oppbevaring.

Kongsbú
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Arkitektens ord:

TRADISJONELT OG MODERNE
Kongsbú blir en minilandsby, en barndomsdrøm i solrik natur. Steingjerdene
skal få stå og fortelle sin historie. Her forenes gammelt og nytt, liten og stor,
tradisjonelt og moderne.

Boligene er innholdsrike. Fra innsiden vil de oppleves som lyse og luftige med åpent møne over stue/
kjøkken. Soverommene er små, men rommer de
nødvendige funksjonene. Også kjøkkenet er tilrettelagt for boligens størrelse. Som en bonus finner du
hems på toppen, et gjemmested, en lagringsplass,
et «gjesterom» eller kanskje hjemmekontor?
Glattpanel på veggene gjør interiøret lunt, men også
solid. Eksteriøret er planlagt med nedtonede farger,
perfekt for det nordiske lyset. Det grønne glir fint
inn i omgivelsene, men bidrar også til grønn glede
når trærne mister blader og nåler om høsten. De
rødbrune husene står ut, men glir også inn, de er
komplementære til det grønne og representerer
stammen til furua om du vil.
Boliger og felleshus er gitt en enhetlig stil og fullføres med platting, takoverbygg, samt levegger og
veggdekor i værgrå trespiler. Dette vil gi området et
helhetlig preg, men gjennom fargevalg og plassering
i terrenget likevel bidra til variasjon.
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Saltaksformen som delvis fortsetter ned i skogdekket, forankrer boligene til terrenget og bakken.
Utformingen er hentet fra det tradisjonelle og trygge,
mens detaljene er tolket mot det moderne. De store
linjene skal nå frem i det små. Vindussettingen er
preget av brannsikkerhet, men gjør også at det
ikke blir for mye innsyn i boligene. Samtidig åpner
boligene seg opp mot sør og vest, og skjermer
hverandre mot nord og øst.
Dyreliv og trivsel er satt høyt. Det legges opp til
at salamandere også skal trives her, med et eget
tilrettelagt festivalområde. Små gleder er stikkord
for både mennesker og dyr.
Et felleshus binder det hele sammen. Gjestehuset
åpner opp for enklere overnatting for gjester. Et lite
samfunn som tilrettelegger for ulike mennesker og
for et mindre fotavtrykk på Kongsbú. Det liker vi!

Illustrasjon av M32

Kongsbú
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Illustrasjon av M32
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SITUASJONSPLAN
Prosjektet etableres i et etablert og allerede attraktivt boligområde. Arealet avgrenses
av et bekkedrag i nord, et grøntdrag med skiløype i øst og Kampestadliaveien i sør.
Gamle steingjerder ligger delvis inne i, og delvis i yttergrensen av området.
Gjerdene danner naturlige avgrensninger med historie og sjarm.

Kongsbú,
Kampestad terrasse, Kongsberg kommune

BYA < 25 % ( bygg, platting, parkering)
BRA < 42 m2 for minihus samt gjesterom
MUA > 30 m2 ( ca 15 m2 platting, i tillegg
> 15 m uteareal per boenhet innenfor "privat" tomteareal,
andel av lek/ fellesareal mm).

MÅLESTOKK

Situasjonsplan

1:500 i A3
AS Kongsberg Tomteselskap
Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg
Tlf: 47670108
E-post ar@ktomt.no

DATO

20.07.2022
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193,2 18

Adk

Alle boligene har platting og uteareal mot sør og
vest. Avhengig av lokalisering innenfor området er
noen boliger plassert mer skjermet og tilbaketrukket.
Andre har mer utsyn, men er lokalisert tettere på
hovedadkomstveg.

Fellesbygg og
gjestehus

Boligene langs Kampestadliaveien vil sikres mot støy
fra vegarealer. Boligene 1-3 får en lav støyskjerm i
ca. 1 m høyde, mens boligene 4 og 5 vil skjermes
av terrenget.
Et felleshus med lager/boder i kjelleren og et eget
hus med gjesterom etableres vest for boligbebyggelsen. Med denne plasseringen er det lett og kort
tilgang til området, samtidig som arrangementer kan
avholdes i fellesbygget uten følelsen av å være til
sjenanse for øvrige beboere. Fellesbyggene vil være
et verdifullt tilskudd til området, med fasiliteter og
plass til sosiale arrangementer og muligheter for
at gjester kan overnatte.

9

188

Det er delvis bart fjell i området med furuskog og
undervegetasjon av lyng. Deler av den lave furuskogen vil ivaretas. For boligene 7-20 søkes terrenget
i stor grad bevart med naturtomt rundt bygningene.
For boligene 1-6 er det nødvendig med terrengtilpassing for å sikre god tilgang til adkomstveg. Disse
boligene vil i større grad få planert tomteareal. Det
tilrettelegges for enkle grusede stier som adkomst
til boligene.

To felles parkeringsplasser etableres i området,
med totalt 15 plasser. Den ene med innkjøring ved
fellesbygg, den andre ved innkjøring til boligene.
Her vil også felles areal for renovasjon etableres.
Det er ikke parkering ved boligene, men mulighet
for å kjøre inn varer. På denne måten sikres et
område med fokus på natur og ro, men likevel
med god tilgjengelighet.

Grense for "tomteareal"
innenfor sameie

19
19 1
1

Boligene i området er plassert rundt et lite høydedrag
med en smal kjøreveg som adkomst og gangstier og
«smetter» som gir tilgang til fellesbygg, grøntarealer,
turveger og naboområder med felles lekeplass. Et
lite fellesareal på toppen av høydedraget i området
vil fungere som møteplass og lekeplass for de minste
barna, med benker og enkel tilrettelegging for lek.

195,7

Stø

m

,1

erm

j
ysk

hø

y

,
de

ca

m

35

e

gd

len

Ett utelys per bygning plasseres
mot gata og utgjør gatebelysningen.
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MINIHUS
32 - 40 m2

28

Kongsbú

Kongsbú

29

1. utkast sendt 28.10.21

1. utkast sendt 28.10.21

HUS

R ev

Nr

B e s k r iv e l s e

Prosjekteringsgruppen

M32

4,229

4,229

1. utkast sendt 28.10.21

I
Endringer tittelfelt
Endringer tittelfelt
04 . 0 5 . 2 2
H
Endringer tittelfelt /levegg
Endringer tittelfelt /levegg
27 . 0 4 . 2 2
G
Dører H:2100, flere mål
Dører H:2100, flere mål
30 . 1 2 . 2 1
F
Rettelse av yttervegger
Rettelse av yttervegger
22 . 1 2 . 2 1
E
Levering før jul
Levering før jul
21 . 1 2 . 2 1
D
Finpuss og levering
Finpuss og levering
16 . 1 2 . 2 1
C
Mindre endringer etter mail fra Anne
Mindre endringer etter mail fra Anne
15 . 11 . 2 1
B
Endringer etter mail fra Anne
Endringer etter mail fra Anne
11 . 11 . 2 1
A
Endringer etter 1.møte
Endringer etter 1.møte
09 . 11 . 2 1

I
H
G
F
E
D
C
B
A

I
H
G
F
E
D
C
B
A

R ev

Nr

B e s k r iv e l s e

Prosjekteringsgruppen

D a to

MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
S ign

04 . 0 5 . 2 2
27 . 0 4 . 2 2
30 . 1 2 . 2 1
22 . 1 2 . 2 1
21 . 1 2 . 2 1
16 . 1 2 . 2 1
15 . 11 . 2 1
11 . 11 . 2 1
09 . 11 . 2 1
D a to
K o n tr

MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
S ign

Rev

1. utkast sendt 28.10.21

K o n tr

I
H
G
F
E
D
C
B
A

ARK :
Arkitekt
Manuela
Hardy AS
Arkitekt Manuela
Hardy
AS
Øvrevollen 2

ARK :

Øvrevollen 2
4319 Sandnes
Tlf.: 97891727
manuela@mh-arkitektur.no

1:100

4319 Sandnes
Tlf.: 97891727
manuela@mh-arkitektur.no

1:100

Fasade Vest

Fasade Øst

BRA
32 KVM

Rev

ed
tn
en
p
Å

d
ne
nt
e
Åp
t
en
Åp

SOVEROM
1

pp
to
en
p
Å

p
op

Nr

Beskrivelse

04.05.22
MH
ARK
:
27.04.22
MH
Øvrevollen
30.12.21
MH2
4319 Sandnes
22.12.21
MH
Tlf.: 97891727
manuela@mh-arkitektur.no
21.12.21
MH
16.12.21
MH
15.11.21
MH
11.11.21
MH
09.11.21
MH

Arkitekt Man

Beskrivelse

UTEPLASS
CA 15 KVM
PLATTING

Lagring

Dato

Sign

Kontr

6.2 m 2
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GJESTEHUS
Det nye nabolaget er mer enn et hjem. Det er din arena hvor mange av livets største
stunder skal utspilles, og hvor små og store utfordringer skal løses. Derfor er det viktig
at ditt nye hjem spiller på lag med deg og dine behov.

Ved å tre inn i en ny og arealeffektiv hverdag er
du kanskje bekymret over om familien som reiser
langveisfra får tilbringe natten? I nabolaget etableres
det et helt eget gjestehus.

1:100

Gjestehuset blir delt i to slik at det er to separate
minileiligheter med egen inngangsdør, romslig
soverom og eget bad. Så her er det god plass til
gjester.

1:100
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Type tegning

Plan underetasje og 1. etasje
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I det nye nabolaget trenger du ikke å bekymre deg for ekstra bord og stoler til
bursdagsfeiringen når storfamilien kommer eller når du skal arrangere en aktivitetskveld,
et møte eller en forsamling. Ved inngangen til nabolaget finner du et praktisk felleshus
med en stor sosial sone i første etasje med kjøkken og toaletter.
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49.3 m

2,5 kvadratmeter. Felleshus og gjestehus er
en gode til nabolaget og er en del av prosjektet.
Alt tilrettelagt for en enkel, sosial og praktisk
hverdag!
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kreative sjelen. Alle boliger får sin egen bod på
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Dato: 10.05.2022
Leveransebeskrivelse Mikrohus Norge AS til
Kongsberg Tomteselskap AS for Kongsbú for
hustyper M32, M40, felleshus og hotell ihht
kontraktsgrunnlag og tegninger.

Vinduer fra Natre AS, Farge ute og inne; NCS S
8500.
Vannbeslag over vinduer og dører (skjulte) og
sålebenker, NCS S 8500.

Vegger og himlinger
Vegger og himlinger klees med sprekkpanel.
Produsent; Vyrk. Farger; Gråhø, Kvithøvd eller Kviteberg. 14 x145 mm.

UTVENDIG

Ytterdør
Bygg1 modell Alta U- verdi 0,9, NCS S 9000. (Sort)

Kjøkken
Kjøkken til Fellesbygg, M32 og M40; Sigdal Vidde
valgfri Klassisk hvit eller grå, frittstående øy på hjul
med benkeplate i samme utførelse som kjøkken,
takhøyt, ihht vedlagte tegninger til beskrivelse, inklusive hvitevarer med 45 cm oppvaskmaskin, integrert
komfyr, 30 cm platetopp, ventilasjon og kjøleskap av
anerkjent fabrikat.

Betongarbeider
På ferdig rettet pukkpute leveres: ringmurer, fundamenter, isolasjon, radonsperre, armering og støpt
plate.
Utvendig kledning
Beiset stående låvepanel 19x 148, 2 farger;
Fellesbygg og M40; Grønn: S7020 G50Y,
Gjestehus og M32; Rødbrun: S 6020 Y50R,
Impregnert spilekledning på en kortvegg på M32
og M40.
Tak
PVC tekking med lister som ligner båndtekking,
takfotbeslag, takrenner og nedløp , i koksgrå utførelse. Luftet undertakskonstruksjon og taktro/ OSB
el tilsv før tekking. Tak isoleres.
Takvindu
Takvindu i M32 og M40; Velux komplett 55x118
44
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Yttervegger
Med RWA 20 cm el tilsvtilsv, 0.15 mm diffusjonssperre og innvendig panel.
Terrasse
Overbygde terrasser leveres ihht tegninger og
nærmere beskrivelse.

INNVENDIG
Gulv
14 mm 3- stavs eikeparkett på alle tørre gulv, også
på hems. Eik/ hvitlasert eik.
Flis i vindfang og gang, 30x 60 cm, Grey/ Dark Grey,
legges i forband.
Utforinger og listverk
Utforinger og listverk rundt vinduer og dører i panelfarge.

Bad
Bad, komplett med flislagt gulv 10 x 10 cm, Farger;
Black/ Grey. FIBO Trespo paneler på vegger på bad.
Alternativ; Soft Cement eller Terrasso Dark.
Baderomsinnredning, 60 cm, overskap med speil og
kontakt til barbermaskin el lign.
Trapp
Hemstrapp i furu uten stusstrinn tonet i samme farge
som veggpanel, med håndrekker og returrekkverk.
Dører
Hvite slette dører til bad og sov.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg i M32 og
M40 fra anerkjent norsk leverandør.
Fuktstyrt avtrekksvifte fra bad i gjestehus.

Bad
Opplegg til vaskemaskin/ kondenstørketrommel i bad.
I bad leveres dusj på vegg, hengslet dusjvegg i hvite
profiler med herdet glass, dusjarmatur med veggfeste
og dusjhode med justeringsmuligheter.

ELEKTROLEVERANSE

100 l vvtank plasseres hensiktsmessig etter anbefalinger fra rørlegger. Vegghengte klosett type Geberit
Monolitt i hvit utførelse, Laufen klosettskål el lign med
dempesete og tilpasset baderomsinnredning med
porselensvask og armatur+ speilskap tilpasset.

Fra utvendig koblingsskap
Opplegg til 2 utelamper, en mot gate og 1 dbl stik�kontakt, egen kurs i el skap. Nødvendige kurser og
kontakter til kjøl/ frys, oppvask, vaskemaskin og tørketrommel, stekeovn og platetopp, ventilasjonsanlegg,
varmtvannstank og varmovn på vegg. Stikkontakt for
barbermaskin/ hårføner i overskap bad.
Varmekabler bad og inngangsparti M32 og M40
Varmekabler bad og vindfang gjestehus og felleshus.
4 Led- spotter i tak bad, 2 Led- spotter i himling over
kjøkkeninnredning og 2 Led- spotter i himling gang/
entrè. Antall stikkontakter ihht NEK400.

Kjøkken
Opplegg til oppvaskmaskin, oppvaskkum og armatur/
blandebatteri med bryter for oppvaskmaskin tilpasset
integrert kjøkken.

bad og naturlig ventilasjon i vegger/ vinduer.
Fellesbygg ihht tegninger med boder, verksted og
lager i u. etg og hovedplan leveres med kjøkkeninnredning tilsvarende løsning i boligene, men med
60 cm bred oppvaskmaskin, 60 cm bred platetopp
og stor oppvaskkum 50-60 cm bredde. Frittstående
kjøl/ frys i 180 cm høyde, innredning i inntil 240
cm bredde + kjøl/ frys. Avtrekksvifte fra kjøkken og
4 panelovner monteres på yttervegger à 1000/
1200 watt. Nødvendig lysarmaturer i fellesbygget
samt 3- 4 utelamper med lysføler/ sparepærer med
lysstyring.
Det kan forekomme avvik mellom tegninger,
illustrasjoner og leveransebeskrivelsen, denne
leveransebeskrivelsen går foran alt.

ANNET
Boder
2,5 m2 boder leveres i nettingløsning i underetasje
av fellesbygget.

RØRLEGGERLEVERANSE
Avløp
Avløp føres sammen med vann ut gjennom støpt plate
til bunnledninger 1 meter fra grunnmur.

Gjestehus/fellesbygg
Gjestehus med 2 doble rom, inneholder bad og
leveres ihht tegninger. Std som i boliger utenom
ventilasjon, leveres med fuktstyrte avtrekksvifter i
Kongsbú
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EIENDOMMEN FRA A TIL Å 1/6
Oppdragsnummer
941225010
Kontaktperson
Navn: Carl Edvard Waal Halvorsen
Telefon: 905 38 216
Tittel: Eiendomsmeglerfullmektig
DNB Eiendom AS
Adresse: Storgata 18, 3611 Kongsberg
Ansvarlig megler
Navn: Bård Johnson
Telefon: 468 08 898
Tittel: Eiendomsmegler
DNB Eiendom AS
Adresse: Møllegata 9, 3110 Tønsberg
Org.nr.: 910 968 955
Selger/Utbygger
Navn: Kampestad Terrasse Utvikling AS
Adresse: Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg
Org.nr.: 916 102 453
Entreprenør
Navn: Mikrohus Norge AS
Org.nr.: 922 829 489
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Eiendommen
Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 8207,
bnr. 2 i Kongsberg kommune.
Eiendommen skal fradeles bnr 2 og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen
matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets
tomteareal er oppgitt av selger å bli ca. 6.978m².
Prosjektet er planlagt med totalt 20 boliger, oppdelt
i 2 salgstrinn. Trinn 1 er planlagt med 10 boliger og
trinn 2 er planlagt med 10 boliger.
Adresse
Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet,
men vil bli tildelt av Kongsberg kommune før overtagelse.
Eierforhold
Selveier
Boligtype
Enebolig
Tomtetype
Eiet tomt

Adkomst
Kongsbú ligger ca. 2,0 km fra Kongsberg bysentrum med gode gang og- sykkelvei forbindelser.
Nærmeste barnehage er lokalisert tvers over veien
for området. Raumyr barneskole ligger 1,1 km
gangavstand og Vestsida Ungdomsskole ca. 3 km
gangavstand fra Kongsbú.
Til Kongsberg Teknologipark er det ca. 4,6 km
og Kongsberg Skisenter er det ca. 6,9 km fra
Kongsbú. Nærmeste matbutikk ligger ca. 1,8 km
unna. Ny dagligvare er på sikt planlagt etablert på
Edvardsløkka, i ca. 300 m avstand.
Generelt om prosjektet
Kongsbú Kampestad Minihus
Boligprosjektet Kongsbú er lokalisert i et attraktivt
og barnevennlig boligområde med gode solforhold.
Dette er et nyere boligområde på Raumyr Nord
med kort avstand til det meste av fasiliteter og
servicetilbud i Kongsberg sentrum. Skole, barnehage og dagligvare ligger innen gang- og sykkelavstand. I tillegg er det et godt kollektivtilbud fra
området inn til Kongsberg Knutepunkt med tog- og
bussforbindelse videre i retning Oslo eller vestover.
Boligene er lokalisert tett på grøntarealer, med
direkte tilgang til turstier mot Beveråsen / Bever-

grenda og gangveg til turveg langs Lågen. Det vil
etableres lekeplasser innenfor området, i tillegg til
eksisterende sandvolleyballbane, pump track, ballbinge og basketballbane i Kampestadlia.
Kongsberg er en vakker og koselig by som er fantastisk å vokse opp i og å bo i. Her finnes de fleste
fasiliteter og aktiviteter en kan ønske seg med et
godt utvalg butikker, kjøpesenter, hoteller, skoler,
barnehager, treningssenter osv. I tillegg kan byen
skilte med gode idrettsanlegg og flere idrettslag,
noe som legger til rette for å prøve de fleste idrettsgrener. Kongsberg Skisenter byr på fantastiske
skibakker og lysanlegget i bakkene lyser byen opp
vinterstid.
Kongsbú er planlagt med 20 minihus med tilhørende
serviceanlegg med gjesterom og fellesrom når
prosjektet er ferdig utbygd.
Innhold og standard
Prosjektet Kongsbú er planlagt med totalt 20
enheter i to salgstrinn, bestående av 10 stk eneboliger M32 og 10 stk eneboliger M40, med tomtearealer mellom 180 til 220 kvm inklusive bolig. Her
får du moderne kvaliteter og materialer med smarte,
gjennomtenkte planløsninger. Boligene har hems

(17 kvm) over gang, soverom og bad, med åpent
rom opp til mønet i stue/ kjøkken, noe som gir betydelig økt romfølelse.
Ved valg av materialer er det tatt inn naturlige
elementer. Utdrag av standard: Innvendige vegger
og himlinger blir levert med sprekkpanel i fargene
Gråhø, Kvithøvd eller Kviteberg. Det leveres utforinger og listverk rundt vinduer og dører i panelfarge.
Hvite, slette dører til bad og soverom. Hemstrapp
i furu uten stusstrinn i tonet farge som veggpanel,
med håndrekker og returrekkverk.
Det leveres kvalitetskjøkken fra Sigdal: En tidløs
og elegant kjøkkeninnredning fra Sigdal Vidde med
valgfritt Klassisk hvit eller grå fronter, inklusive hvitevarer og frittstående kjøkkenøy på hjul med benkeplate. Bad leveres komplett med fliser på gulv i
fargene svart eller grå. FIBO Trespo paneler på
vegger i alternativene Soft Cement eller Terrasso
Dark.
Fellesareal, utomhus og infrastruktur
Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg og
sameie i byggetrinnet ferdigstilles samtidig med
ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart
årstiden tillater det.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan
organisering av uteareal utenfor boligene vil bli.
Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til
Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen
eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år).
Tomtegrunn/tilleggsareal for hver bolig vil variere
fra 180 til 220 kvm.
Øvrige utomhusarealer på utbyggingseiendommen,
herunder felles adkomstveier, lekeplasser, veier,
VA-grøfter og annet uteområde som ikke vil omfattes
av det enkelte sameie, er planlagt å inngå i et Fellessameie som etableres som et tingsrettslig sameie
(realsameie) på området.
Alle seksjoner på utbyggingseiendommen vil være
del av sameiet og få tinglyst en ideell andel knyttet
til sin seksjon. Eierandelen knyttes til seksjonen
gjennom en realkobling slik at eierandelen følger
boligen.
Utbygger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av realsameiet inntil prosjektet i sin helhet
er ferdigstilt og/eller alle boligsameier er stiftet,
ferdigstilt og overlevert. Selger har rett til å videreKongsbú
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fakturere ev. andel av påløpte driftskostnader som
de har forskuttert frem til seksjonseierne/sameiet/
borettslaget/selskapene har fått hjemmel.
En naturlig tilhørende del av eiendommen tilhørende
Fellessameiet som grenser til de enkelte seksjoner
vil bli ferdigstilt samtidig med ferdigstillelse av de
enkelte hus eller så snart årstiden tillater det. Det
samme vil gjelde nødvendig gang- og kjøreveier
med tilhørende infrastruktur. Selger forbeholder
seg retten til å beslutte hva som ansees som naturlig
tilhørende del som skal ferdigstilles.
På utbyggingseiendommen vil det bli etablert
ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet
og data/tv/telefon. Disse felles ledningene vil kunne
gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre
eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst
nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og
skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å
medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom
slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.
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Parkeringsplasser, boder og sykkelparkering
Det medfølger en innvendig sportsbod til hver bolig
på 2,5 kvm i underetasjen til fellesbygget, samt en
fellesbod for sykkelparkering. Det vil bli etablert 15
biloppstillingsplasser, hvorav 8 med mulighet for
lading av el-bil.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan
den endelige organisering av felleshus med boder
og biloppstillingsplasser vil bli.
I påvente av at prosjektet i sin helhet er ferdigstilt,
kan selger tinglyse midlertidige bruksretter for
parkeringsplassene og ev. bodene. Andel i fellesareal anses som overtatt når parkeringsplass og
bod er ferdigstilt og tatt i bruk, selv om hjemmel
ikke er overført. Selger har i så fall rett til å viderefakturere ev. påløpte driftskostnader til sameiet,
eller fremtidige sameiere i sameie, inntil hjemmel
blir overført.
Ladesystem for el-bil inngår i leveransen fra selger.
Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert
som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og
kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte
seksjonseier. Selger tar forbehold om at lading av

el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette
selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på
salgstidspunkt.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for
vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet det
offentlige ledningsnettet via felles private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning.
Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei,
mens interne veier i prosjektet er private veier som
eies og driftes av sameiet.
Sameiet
Området er planlagt å bestå av ett sameie. Sameiet
er planlagt å bestå av totalt 20 boligseksjoner
(antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse
med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017,
nr. 65, eierseksjonsloven.
Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett
til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å
erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie.
Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv,

herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap.
Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn
to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes
vil blant annet styret i sameiet uten forutgående
varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som
er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme
på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.
Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har
ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets
forretningsfører og styret med opplysning om hvem
som er leietager.
Vedtekter
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet
og disse følger vedlagt. Spørsmål om dyrehold
rettes til megler.

Eiendommens faste, løpende kostnader
1) Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester
sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht.
vedtektene. Månedlige felleskostnader for Minihus
32 kvm er stipulert til kr 1.159,- per måned og for
40 kvm kr 1.448,- for første driftsår, hvor man har
lagt til grunn at bl.a. forsikring av bygningsmassen,
strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester som
snømåking, plenklipping, forretningsførsel er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Tilbud
fra Telenor for fiber og tv er innhentet og vil ligge
fra kr 199,- og oppover, avhengig av hva som
bestilles.
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.

2) Kommunale avgifter
Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp
og renovasjon.
Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og
kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt
forbruk. Vann koster kr 15,63 pr. m³ og avløp koster
kr 23,38 pr. m³. Estimert årlig kostnad utgjør kr
5.072,- . Beløpet er utregnet med utgangspunkt i
at boligen har 2 beboere og SSB sitt estimerte
forbruk per innbygger. Ifølge SSB er estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per person 65
m³. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året.
Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/
omfang. Standard renovasjonsløsning utgjør kr
3.191- for hver seksjon.
Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og
gjelder for 2022. Det tas forbehold om endringer
i de oppgitte satser.
3) Info eiendomsskatt
Det vil måtte betales eiendomsskatt på boligen, og
denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.
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4) Eventuelle andre faste avgifter, f.eks.
til velforening
Det vil ikke bli stiftet noen velforening for beboerne,
men sameiet må bære kostnader for en andel av
drift og vedlikehold av felles lekeplass i nærområdet,
BLK1.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom
det oppstår forhold som vil medføre at han blir
forsinket med sin utførelse.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal
til 4. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak
om igangsetting innen 01.01.2023. Dette gjelder
ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for
overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve
dagmulkt.

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato
kan endres som følge av manglende arbeidskraft,
forsinket levering av nødvendige leveranser til
prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær
ved f.eks. større virusutbrudd.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper
skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne
som en frist iht. bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder
før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum
to måneder før det nye overtagelsestidspunktet.
Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med
minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det
beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
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Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som
nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal
kunder alltid være i følge med en representant fra
Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er
forbudt.
Utleie
Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i
eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs.
utleie med varighet på over 30 sammenhengende
dager.
Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60
døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie

i inntil 30 døgn. Grensen på 60 døgn kan fravikes
i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og
120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst
to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for
sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.
Boligen har ingen egen utleieenhet.
Forsikring
Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger
frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.
Skolekrets
Området sogner til Raumyr barneskole og Tislegård
ung. skole.
Heftelser/tinglyste bestemmelser
Eiendommen selges fri for panteheftelser med
unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon
jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er:

17.10.2018 – Dokumentnr. 14200059 – Jordskifte.
Saken er overført fra Gnr.8209, bnr. 1 hvor Kongsberg
kommune er hjemmelshaver. Saken omhandler fastsettelse av tomtegrense mellom kommune og privat
grunneier og har ingen innvirkning for dette prosjektet,
men vil følge fremtidige fradelinger fra bnr. 2.
Forholdet til endelige offentlige
planer og rammetillatelse
Eiendommen ligger i et område som er omfattet
av detaljregulering for Kampestad Terrasse, planid
460-2, vedtatt 10.04.2019/ 03.11.2021. Området
er regulert til boligformål og omhandler bl.a. konsentrert småhusbebyggelse, grøntareal, lekeplasser
m.m. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 19.08.2022.
Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan
fås ved henvendelse til megler. Søknaden er bli
utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.
Det er søkt om rammetillatelse for flere bygg samlet,
og ferdigattest vil derfor først utstedes etter at siste
bygg er ferdigstilt. Overtagelser vil derfor skje mot
midlertidig brukstillatelse og kjøper har anledning

til å kreve tilbakehold som sikkerhet for ferdigattest
i tråd med bustadoppføringslovas bestemmelser.
Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan
Boligene selges til fastpris etter førstemann til møllaprinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres
oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven
kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres
derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale
utgaven av både salgsoppgave og prisliste som
finnes på dnbeiendom.no.
Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
• Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi kr
200.000,-, se prisliste.
• Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,• Tinglysingsgebyr per panterettsdokument inkl.
attestgebyr kr 757,• Oppstartskapital til sameiet kr 5.000
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 kr
200.000,- kroner per enhet. 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.
Betalingsplan
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf.
bustadoppføringslova § 12.
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. Kjøpere er ansvarlig
for å formidle avtalens forutsetninger som har
Kongsbú
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betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine
forutsetninger til dette.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider kan bli en del av det selger krever dekket.

Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter.

Meglers vederlag og utlegg (betales av selger)
Meglers vederlag er avtalt til kr 43.625- per enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.625,- i oppgjørstjenester og kr 5.000,- for rådgivning, fag og analyse
per enhet.

Energimerking
Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge
før overtagelse.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som
ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir
kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det
motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas
forbehold om justeringer og endringer av fasader
og utomhusplanen.

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige
instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 2.500,-.
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-.
Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.
Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en
avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers
merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak
om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr
på 5 % av kjøpesummen.
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Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold om igangsetting og
gjennomføring av avtalen:

•
•
•

Åpning av byggelån
Rammesøknad og igangsettingstillatelse for
byggearbeidene i samsvar med søknad
At det inngås 6 kjøpekontrakter for boligene i
prosjektet iht. prisliste ved salgsstart.

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke
gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest
innen 01.01.2023.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har
Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente
renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har
selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige
endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig
utforming av utomhusarealer, materialvalg og
fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av
avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer
som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte
at Boligens standard objektivt sett forringes eller
som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal
så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om
slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger,
perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder
i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder
derfor detaljer som farger, innredninger, møblering,
beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som
ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger på tegninger leveres ikke. Plantegninger og
illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger
er ment som illustrasjoner for mulige løsninger.
Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen.
Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering.
Det tas forbehold om at føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret
for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.
Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og
rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen
av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører
sameiet, utbyggingseiendommen, fellessameiet,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for dette.
Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området
er under utvikling og aksepterer de ulemper som

dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant
annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden for
den trinnvise utbyggingen.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger. Videre
forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de
kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper
har anledning til å be om samtykke til transport
eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt
til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter
nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som
forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å
videreselge iht. bustadoppføringslova.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument,
samt følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Prisliste
Leveransebeskrivelse
Plantegning
Fasade-, snitt- og etasjetegninger
Utomhusplan
Utkast sameievedtekter
Utkast budsjett
Salgsprospekt
Kjøpekontrakt
Reguleringsplan m/bestemmelser
Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser
Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre
For Bustadoppføringslova, se lovtekst på
Lovdata.no

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste
uten varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg retten til å fordele boder
og eventuelle parkeringsplasser.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre
eller perlekre i boligen ved overlevering.

Dokumentnummer 9 – 12 fås ved henvendelse til
megler. (Ev. «fås ved henvendelse til megler» bak
alle dokumenter som ikke vedlegges prospektet).
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene
i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte
opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten
alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.
Kongsbú
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Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert dato: 19.09.22
Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av
salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og
det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i
den digitale utgaven av både salgsoppgave og
prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Viktig informasjon
Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger
er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier
iht. bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres
av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova
hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.
Bebyggelsens arealer
Arealer per bolig fremkommer i prislisten Arealet
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er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet
innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle
boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig
bod/sekundærrom. På tegningene kan det også
være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor
omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre
avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er
foretatt på tegninger.
Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen
gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger
og valg av materialer. Dette gir begrensninger for
hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente
å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse
arbeidene kan bestilles.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller
seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til
hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.

Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av
pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova
§ 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer
eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med
mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger
(der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte
eie) fastsettes etter forskjellige brøker.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet
mistanke, har han plikt til å rapportere dette til
Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene
varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til
å stanse gjennomføring av handel.

Se nærmere info på www.skatteetaten.no.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer
kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt,
og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper
forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/
selger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I
motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes
og at kjøper ikke overtar.
Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /
kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering
har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet
på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle
reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger
om kundeforholdets formål og tilsiktet art.
Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres
kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre
transaksjonen.
Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet
innbetaling fra egen konto i norsk bank.

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for
videre oppfølging.
Finansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB
Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til
finansiering av eiendommen. Våre meglere kan
opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver
i banken, og som kunde hos oss lover banken en
hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB
Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder
kun personer som har samtykket til å bli formidlet
til banken. Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for

kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og
mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av
kontakt til DNB lånekonsulenter.
Forbrukerinformasjon ved inngivelse av
kjøpetilbud:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med
megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som
ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver
ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetilbud, og sett en tilstrekkelig
lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha
en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det
inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt
kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig
må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du
laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID
når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/
personlig til megler som sørger for kopi.
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EIENDOMMEN FRA A TIL Å 6/6
Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er
forbundet med en viss risiko for at opplysningene
kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere
som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere
undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende
kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller
benytte budknappen til DNB Eiendom som du
finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets
side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks.
sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for
at opplysningene kommer på avveie.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til
megler, som så videreformidler aksepten til den
som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller
akseptere et hvert kjøpetilbud.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid
kan ikke forventes behandlet før neste ordinære
arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks
kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til
deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler
for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant
annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart.
Kontakt megler for nærmere info.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter
aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare
sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom
fullmektig.
Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme
bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil
ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av
selger før forbeholdet er avklart.
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KONTAKT

MEGLER

Bård Johnson
bard.johnson@dnbeiendom.no
+47 468 08 898
Carl Edvard Waal Halvorsen
carl.edvard.waal.halvorsen@dnbeiendom.no
+47 905 38 216

SELGER OG EIENDOMSUTVIKLER

Kampestad Terrasse Utvikling AS
/AS Kongsberg Tomteselskap
post@kongsberg-tomteselskap.no
+47 476 70 108
Les mer om Kongsberg på kongsberg.no
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