Rotneshagen - 33 selveierleiligheter
Oppdatert: 19.05.2022
Hus

Leil. nr.

Hus B1
Hus B2

B1-A H0201
B2-B H0203
Etasje 3
B2-B H0302
B2-B H0303
Etasje 4
B2-B H0402
Etasje 3
B2-C H0303
Etasje 4
B2-C H0402

Pris

Totale omkostninger

Total pris inkl.
omkostninger

Ant rom

Uteplass

Uteplass m²

BRA

P-rom

Parkering

Felleskostnad pr mnd

3
3

Balkong
Balkong

10,80
11,40

77,1
84,6

77,1
80,9

Som tilvalg
Som tilvalg

kr
kr

4 890 000 kr
5 400 000 kr

23 233 kr
25 082 kr

4 913 233 kr
5 425 082 kr

2 707
2 880

3
3

Balkong
Balkong

9,10
10,80

75,8
84,7

75,8
80,9

Som tilvalg
Som tilvalg

kr
kr

4 990 000 kr
5 500 000 kr

22 893 kr
25 108 kr

5 012 893 kr
5 525 108 kr

2 677
2 882

3

Balkong

9,60

75,8

75,8

Som tilvalg

kr

5 090 000 kr

22 893 kr

5 112 893 kr

2 677

3

Balkong

9,10

76,6

76,6

Som tilvalg

kr

4 940 000 kr

22 917 kr

4 962 917 kr

2 635

3

Balkong

9,60

76,6

76,6

Som tilvalg

kr

5 040 000 kr

22 917 kr

5 062 917 kr

2 635

Etasje 2

Felleskostnader:
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnader er
stipulert for første driftsår, og følger av prislisten. I dette budsjettet har man lagt til grunn at bl.a. forsikring på
bygget, vedlikehold og drift av heis og ventilasjon inkl serviceavtale, strøm på fellesarealer, drift av sameiet,
vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert.
Kommunale avgifter vil bli fakturert den enkelte seksjonseier etter forbruk direkte fra Nittedal kommune.
Det tilkommer akonto beløp til TV/Bredbånd, NOKAB som er estimert til kr 449,- pr mnd pr. seksjon. Videre så
tilkommer det akonto vannbåren gulvvarme estimert til ca 10,- pr kvm BRA. 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, det er lagt opp til at 70% av kostnadene fordeles etter
sameiebrøken (areal) og 30% fordeles likt på alle seksjoner.
Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet med en avtaleperiode på 3 år. Kostnader for dette er
tatt inn i budsjett for felleskostnader.
Driftskostnader tilknyttet garasjeanlegg for boligkjøperne er stipulert til kr 200,- pr måned for første driftsår, og
skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.
Parkering og boder:
Det medfølger en stk. sportsbod til hver leilighet lokalisert i eget område i garasjekjeller. Parkeringsplasser kan
kjøpes for kr 250.000,- pr stk. som tilvalg så lenge det finnes ledige plasser. Egen EL-bil lader kan bestilles som
tilvalg frem til byggestart.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i
1. etasje og bodene 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 vedtektsfestet bruksrett.

Dokumentavgift/omkostninger:
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum/andel tomteverdi kr. 24.670.000,Tinglysningsgebyr for skjøte kr 585,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 757,Oppstartskapital sameie 3 x månedlige felleskostnader.
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 7.148,- pr kvm BRA for boligen, hvilket gir en dokumentavgift pr. BRA på kr. 178,69,-.
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.
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.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.
Nittedal, 12.08.2020

