
Moderne og attraktive fritidsleiligheter  
ved foten av hemsedal skisenter

skistar / nordvik bolig
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På Hemsedalsmål  
betyr Fjellnest  

«ved foten av fjellet».

FOTO: HILDE HAGEN/SKISTAR



Fjellbygda 
Hemsedal

Der Østland møter Vestland, fjellene blir spissere og brattere, ligger Hemsedal. 
Omkranset av majestetiske fjell gir fjellbygda i Hallingdal unike muligheter 
for den aktive og eventyrlystne, sommer som vinter. Hemsedal har flere år 
blitt kåret til destinasjonen med Norges beste alpinanlegg. Bygda har alt fra 
preparerte skibakker til gode muligheter for offpiste-kjøring og fantastiske 
toppturer. Flotte langrennsløyper finnes både sentrumsnært og på høyfjellet. 
Om sommeren er det tur- og sykkelstier i umiddelbar nærhet til sentrum.

Midt mellom skibakker og turstier ligger Hemsedal sentrum. Med alle sine 
butikker, restauranter og kafeer er det et populært og levende samlingssted. 
Gjennom hele året arrangeres det konserter, festivaler og idrettskonkurranser 
i Hemsedal. 
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Midt  
i smørøyet

Fjellnest har skisenteret som sin nærmeste nabo, og det er gode muligheter 
for alle, uansett alder og nivå, til å finne sin aktivitet. Skisenteret tilbyr alt 
fra barneområder for de minste til leken pudderkjøring i Totteskogen og 
Gummiskogen. Familien og vennegjengen vil oppdage sitt naturlige sam-
lingssted på et av de mange spisestedene i skianlegget. Godt preparerte 
langrennsløyper rett utenfor døra, som er koblet på løypenettet med klassisk, 
skøytespor og stikkede høyfjellsløyper. Hemsedal sentrum er kun en kort 
spasertur unna. 

Hemsedal er mer enn ski og snø. Om sommeren forvandles Hemsedal til 
et eldorado for alle som liker fjell- og sykkelturer. Skiheisen er åpen for 
downhill-sykling. I tillegg gir den et fabelaktig utgangspunkt for spennende 
sti-sykkelturer og flotte fotturer. Turene kan være enkle eller mer krevende, 
men belønner deg alltid med et fantastisk skue. I Hemsedal finnes via ferrata, 
Høyt & Lavt klatrepark, golfbane og gode fiskeelver og -vann. Fjellnest er det 
perfekte utgangspunkt for aktiviteter hele året! 
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der østland møter vestland, 
fjellene blir spissere og  

brattere, ligger hemsedal. 



Fortid og fremtid

Mange trodde nok at Hemsedal ville bli en avsidesliggende dal med åpningen 
av Bergensbanen. Men folk ønsket seg til Hemsedal for den vakre naturen, de 
bratte fjellsidene og den friske fjellufta. Skogstad Hotell sto ferdig i 1905, som 
det første hotellet i bygda. Hyttebyggingen startet etter dette. Til å begynne 
med var turismen noe laber, men tok virkelig av etter at Hemsedal Skisenter 
ble etablert. Den første skiheisen åpnet i 1961. I dag er Hemsedal landets 
ledende alpindestinasjon med sine 21 heiser og 53 skibakker.

Det jobbes offensivt med å videreutvikle destinasjonen Hemsedal. Skistar er 
et av lokomotivene med sin satsning på alpinproduktet. Foran neste sesong 
bygges det en ny heis og to nye nedfarter, Fyriløypa og Sentrumssvingen. 
Sentrumsløypa skal utbedres, og det vil komme flere restauranter i base 
området. Det satses også på sykkel og videreutvikling av sommerproduktet. 
Midt oppe i alt dette ligger Fjellnest med sin umiddelbare nærhet til både 
skibakker og afterski. 
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Svarthetta
Første byggetrinn er Svarthetta og er oppkalt etter en av de mange fantastiske 
fjelltoppene i Hemsedal. Fra Svarthetta har du vid utsikt i alle himmelretninger 
og du bergtas av storslått natur i all sin prakt. Toppen bestiges fra Bulien, 
innerst i den vakre Grøndalen, både sommer og vinter. Attraktivt om vinteren 
er off-pist-kjøring ned fjellsiden til Mørekvamdalen.

Leilighetene som er plassert i hjertet av dalen gir panoramautsikt mot 
Kyrkjebønnøse, og mektige fjell på den ene siden, samt umiddelbar nærhet 
og sikt til løypene i Hemsedal Skisenter på den andre. Himmelens fargespill 
og kveldssol kan nytes når blikket vendes innover Grøndalen. 

Med sin gode plassering er veien kort til ulike aktiviteter året rundt. 
Garasjekjelleren er plassert under det første byggetrinnet, med heisadgang 
til leilighetene som gjør det ekstra behagelig å komme «hjem». 
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Fjellnest

Beliggenhet og arkitektur
Fjellnest er et tiltalende leilighetskompleks i hjertet av 
Hemsedal. Med beliggenhet rett ved Hemsedal Alpin 
Lodge og skibakken har det en av Hemsedals mest etter- 
spurte plasseringer. Rett utenfor døra vil du få direkte 
tilgang til velpreparerte langrennsløyper, Norges beste 
alpinanlegg, fantastisk natur og fjellandskap. Her finner 
du flotte tur- og aktivitetsmuligheter året rundt.

Med en fritidsleilighet i Fjellnest vil du glede deg til å dra 
til fjells i helger og ferier. Du kan se fram til en komforta- 
bel og enkel ferieopplevelse uten vedlikehold, snømåking 
eller kald bil. I Fjellnest får du mest mulig ut av fridagen 
og ferien din, alene eller med familien og gode venner.

Prosjektet bygges av Skistar. Arkitekten har tegnet et 
moderne og stilfullt prosjekt som harmonerer godt med 
fjellet og omgivelsene, og som ligger fint i terrenget. 
Felles for alle leilighetene er praktiske planløsninger 
med god arealutnyttelse, balkong og store vindusflater. 

Velkommen til Fjellnest! 

utenfor døra vil du  
få direkte tilgang til et av  
norges beste alpinanlegg.

SKISTAR 
LODGE ALPIN



Leilighetene
Første byggetrinn består av 36 leiligheter fra 68-112 m2, 
fordelt på tre bygg. Byggene går over 4 etasjer.
      
Leilighetene vil ha en gjennomgående god standard med 
smakfulle farge- og materialvalg. Det er lagt vekt på har-
moniske og lune farger som gir et varmt og hyg- gelig 
innemiljø. Panel på vegger og tak er behandlet med inte-
riørbeis, samt flott enstavs eikeparkett på alle gulv. Det er 
store vindusflater i leilighetene som gir unike lysforhold 
og muligheter til å nyte utsikten. Leilighetene har godt 
med oppbevaringsplass. I tillegg har alle leilighetene en 
garasjeplass i et underjordisk anlegg. Det er sportsboder 
i både kjeller og utenfor leiligheten. 

Kjøper får mulighet til å ta noen egne valg rundt innred-
ning, farger osv.





Nest fører også tankene til det engelske 
ordet for rede, og følelsen av ditt andre  

hjem på fjellet.



leilighetstyper 
& plantegninger



leilighetstype 1 
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etasje 1 - 2
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Leilighetstype 1

Ant. sov.: 3
ANt. bad:  1

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso

Arealeffektiv og lys 4-roms selveier med stor balkong. Leiligheten har en 
gjennomgående god standard over det hele med smakfulle farge- og material-
valg. Leiligheten har en lys og romslig stue med peis og god plass til både 
sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater fra 
to sider gir rommet godt med naturlig lys.

Stuen og kjøkkenet er i åpen løsning som gjør rommet til et meget sosialt 
og godt oppholdsrom. Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er 
integrerte hvitevarer som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. 
Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass. Videre er det tre gode soverom, 
et flislagt baderom og en hyggelig entré/gang. Det er en innvendig bod, en 
sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller i tilknytning 
til garasjen.
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Oppriss fasade

SKALA PÅ A1 ARK:

REV. :
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X

DATO OPPRETTET:

00.00.00

TEGNINGSNUMMER: SIGN. :

X

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser
hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.
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Leilighetstype 2
Stor og lys 3-roms leilighet med romslig balkong som har utgang fra stuen. 
Leiligheten holder en gjennomgående god standard med smakfulle farge- og 
materialvalg. Meget stor og sosial stue- og kjøkkenløsning med god plass til 
både sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater 
og utgang til balkong gir rommet godt med lys og flott kontakt med omgi-
velsene. Hyggelig peis i stuen.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er integrerte hvitevarer 
som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenet har rikelig 
med skap- og benkeplass. Videre er det to gode soverom, et flislagt baderom 
og en hyggelig entré/gang. Det er en sportsbod rett på utsiden av inngangs-
døren og en bod i kjeller i tilknytning til garasjen.

Ant. sov.: 2
ANt. bad:  1

leilighetstype 2 
68,9 m2
etasje 1 - 2

Bod

Balkong

SovSov

Kjøkken/ Stue
F

Entre

Bad

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso
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Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser
hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.
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Leilighetstype 3

leilighetstype 3 
68,9 m2
etasje 1 - 2

Bod

Balkong

Bad

Sov
Sov

Kjøkken/ Stue

Sov

Entre
 

F

Stor og lys 4-roms leilighet med romslig balkong som har utgang fra stuen. 
Leiligheten holder en gjennomgående god standard med smakfulle farge- og 
materialvalg. Meget stor og sosial stue- og kjøkkenløsning med god plass til 
både sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater 
og utgang til balkong gir rommet godt med lys og flott kontakt med omgivel-
sene. Hyggelig peis i stuen.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er integrerte hviteva-
rer som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenet har 
rikelig med skap- og benkeplass. Videre er det to gode soverom, et flislagt 
baderom og en hyggelig entré/gang. Det er en sportsbod rett på utsiden 
av inngangsdøren og en bod i kjeller i tilknytning til garasjen.

Ant. sov.: 3
ANt. bad:  1

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso
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Leilighetstype 4

leilighetstype 4 
69,4 m2
etasje 1 - 2
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F

Arealeffektiv og lys 4-roms selveier med stor balkong. Leiligheten har en 
gjennomgående god standard over det hele med smakfulle farge- og mate-
rialvalg. Leiligheten har en lys og romslig stue med peis. Det er god plass til 
både sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater 
fra to sider gir rommet godt med naturlig lys.

Stuen og kjøkkenet er i åpen løsning som gjør rommet til et meget sosialt 
og godt oppholdsrom. Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er 
integrerte hvitevarer som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. 
Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass. Videre er det tre gode soverom, 
et flislagt baderom og en hyggelig entré/gang. Det er en innvendig bod, en 
sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller i tilknytning 
til garasjen.

Ant. sov.: 3
ANt. bad:  1

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso
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hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.
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Leilighetstype 5
Stor og attraktiv 5-roms topp-/hjørneleilighet over to etasjer. Leiligheten har 
en gjennomgående god standard med smakfulle farge- og materialvalg. Lys 
og romslig stue med peis og en særdeles sjenerøs takhøyde. Det er god plass 
til både sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Fra stuen er 
det utgang til en stor og romslig balkong.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i hestesko som gir mulighet for rikelig 
med skap- og benkeplass. Kjøkkeninnredning i heltre, og med integrerte 
hvitevarer som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Videre 
i samme etasje er det to soverom, et flislagt baderom og en praktisk bod.

På loftet er det en svært praktisk loftstue med flere møbleringsmuligheter, 
to soverom og et baderom. 

Det er en sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller  
i tilknytning til garasjen.

Ant. sov.: 4
ANt. bad:  2

leilighetstype 5 
109,8 m2 (69,4 + 40,4 m2)

etasje 3 + loft
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Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.
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Leilighetstype 6
Stor og lys 4-roms toppleilighet over to etasjer. Leiligheten holder en gjen-
nomgående god standard over det hele med smakfulle farge- og material-
valg. Meget stor og sosial stue- og kjøkkenløsning med god plass til både 
sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater og 
utgang til romslig balkong gir rommet godt med lys og flott kontakt med 
omgivelsene. Hyggelig peis og særdeles sjenerøs takhøyde i stuen.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er integrerte hvitevarer 
som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenet har rikelig 
med skap- og benkeplass. Videre er det to gode soverom, et flislagt baderom 
og en hyggelig entré/gang.

På loftet er det en svært praktisk loftstue med flere møbleringsmuligheter, 
et soverom og et baderom.

Det er en sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller  
i tilknytning til garasjen. 

Ant. sov.: 3
ANt. bad:  2

Bod

Bad
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Balkong

F
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Loftstue
Bad

åpen ned

leilighetstype 6 
112,8 m2 (68,9 + 43,9 m2)

etasje 3 + loft

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso
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Leilighetstype 7
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F
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leilighetstype 7 
112,8 m2 (68,9 + 43,9 m2)

etasje 3 + loft

Stor og lys 4-roms toppleilighet over to etasjer. Leiligheten holder en gjen-
nomgående god standard over det hele med smakfulle farge- og material-
valg. Meget stor og sosial stue- og kjøkkenløsning med god plass til både 
sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Store vindusflater og 
utgang til romslig balkong gir rommet godt med lys og flott kontakt med 
omgivelsene. Hyggelig peis og særdeles sjenerøs takhøyde i stuen.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i heltre. Det er integrerte hvitevarer 
som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Kjøkkenet har rikelig 
med skap- og benkeplass. Videre er det to gode soverom, et flislagt baderom 
og en hyggelig entré/gang.

På loftet er det en svært praktisk loftstue med flere møbleringsmuligheter, 
et soverom og et baderom.

Det er en sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller  
i tilknytning til garasjen. 

Ant. sov.: 3
ANt. bad:  2

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.

inviso
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Leilighetstype 8

leilighetstype 8
109,8 m2 (69,4 + 40,4 m2)

etasje 3 + loft
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Stor og attraktiv 5-roms topp-/hjørneleilighet over to etasjer. Leiligheten har 
en gjennomgående god standard med smakfulle farge- og materialvalg. Lys 
og romslig stue med peis og en særdeles sjenerøs takhøyde. Det er god plass 
til både sofagruppe og spisestue, samt hyller, tv-seksjon m.m. Fra stuen er 
det utgang til en stor balkong.

Stilren og moderne kjøkkeninnredning i hestesko som gir mulighet for rikelig 
med skap- og benkeplass. Kjøkkeninnredning i heltre, og med integrerte 
hvitevarer som kombiskap, oppvaskmaskin, stekeovn og koketopp. Videre 
i samme etasje er det to soverom, et flislagt baderom og en praktisk bod.

På loftet er det en svært praktisk loftstue med flere møbleringsmuligheter, 
to soverom og et baderom. 

Det er en sportsbod rett på utsiden av inngangsdøren og en bod i kjeller i 
tilknytning til garasjen.

Ant. sov.: 4
ANt. bad:  2

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger 
tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til  
boligens  innredning. Rommene kan også avvike 
fra dagens bruk av disse.
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#Project Name

Oppriss fasade

SKALA PÅ A1 ARK:

REV. :

1:50

X

DATO OPPRETTET:

00.00.00

TEGNINGSNUMMER: SIGN. :

X

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser
hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.

- Dato / Sign.
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TEGNINGSNUMMER:SIGN. :

X

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser
hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.

-Dato / Sign.
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1:50
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DATO OPPRETTET:

00.00.00

TEGNINGSNUMMER: SIGN. :

X

Alle mål må kontrolleres på stedet. Tegningen viser
hovedutforming og prinsippløsninger. Leverandør skal
ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier
slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må
leverandøren kontakte Paulsen & Nilsen AS.

- Dato / Sign.
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den første skiheisen åpnet i 1961. 
i dag er hemsedal en av landets 
ledende alpindestinasjoner med  

21 heiser og 53 skibakker.

FOTO: OLA MATSSON/SKISTAR
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leveransebeskrivelse 
& salgsoppgave



din megler

tobias due
t.due@nordvikbolig.no 

90056220

stian pøhner
s.pohner@nordvikbolig.no 

97115621

torstein kirud
t.kirud@nordvikbolig.no 

93058856

 
FJELLNEST 

 

Nordvik Bolig v/Nordvik Frogner Eiendomsmegling Org.nr: 915 491 065 E-post: s.pohner@nordvikbolig.no 

BUDSKJEMA	–	OBS:	Les	side	2	av	dette	bud	skjemaet	nøye		
	

Adresse:	Parsell	av	tomten	med	
gnr.	72	bnr	65	i	Hemsedal	kommune.	

	
OPPDRAGSNR:		 SELGER:	Hemsedal	Fjellinvest	AS	

Oppdragsansvarlig:		
Stian	Pøhner	

Mobil:	
+47	971	156	21	

E-post:	
s.pohner@nordvikbolig.no	

Eiendomsmegler:	
Tobias	Due	

Mobil:	
+47	900	56	220	

E-post:	
t.due@nordvikbolig.no	

Eiendomsmegler:	
Torstein	Kirud	

Mobil:	
+47	930	588	56	

E-post:	
t.kirud@nordvikbolig.no	

	
Budgiver	bekrefter	å	ha	lest	komplett	salgsoppgave	med	vedlegg	

	
Leilighetsnummer	(se	prisliste)	 Kjøpesum	(se	prisliste)	
	
	

	

	
Budet	er	bindende	til	_____________________________________________________________	kl.	16.00.	

	
	
FINANSIERINGSPLAN	–	Megler	gis	fullmakt	til	å	kontrollere	finansieringen	
Egenkapital:	 kr	

Lån	(oppgi	bank	og	kontakt):	 kr	

Til	sammen:	 kr	

	
BUDET	GIS	MED	FØLGENDE	FORUTSETNING:	

	
_____Uten	forbehold													_____	Annet	_________________________________________________________________	
	
	

Personalia	
	

Kjøper	1:	 F.nr:	

Kjøper	2:	 F.nr:	

Adresse:	 Postnr.:	 E-post:	

Mobil	1	 Mobil	2:	

Sted:	 Dato	

Signatur	1:	 Signatur	2:	

	
HUSK	Å	LEGG	VED	GYLDIG	LEGITIMASJON	PÅ	ALLE	BUDGIVERE.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



Leveransebeskrivelse

utvendig
Grunnmuren/sålen
Ringmursystem leveres fra Jacon (RSB med såleblokk) 
med radonduk. Rør i såle og støpt plate. 

Utvendig panel 
”Signaturpanel” leveres med Jernvitrol. Alt panel blir 
behandlet før montering. Panelet består av 19x145 mm 
stående glattpanel. 

Vinduer
Grå vinduer, med 3 lags energiglass. Hvilke vinduer 
som kan åpnes og åpningsretning er vist på kontrakts- 
tegning. Det kan forekomme restriksjoner på åpning ved 
brannklassifisering. 

Dører: 
Grå inngangsdør blir levert. Størrelse på dører er vist på 
kontraktstegning. 

Terrasse 
Terrasser og inngangsparti som på tegning levert med 
impregnerte terrassebord 28x120 mm, Terrasse i 2. og 
3. etg. leveres med glassrekkverk. 

Tak 
Torv på tak leveres. Det leveres sorte metalltakrenner 
med nedløp. Helsveiset membran for underlag til torvtak. 
Forkantbord og sort raftbeslag. 

Utvendig bod
Utvendig bod leveres isolert 100mm mineralull og OSB 
på vegger / himling. Gulv i bod er betong fra såle.
Belysning: Det leveres én utelampe ved inngangsparti og 
én utelampe på terrasse pr. leilighet. 

Utvendig trapp 
Utvendig trapp leveres iht. tegning med ståltrinn iht. 
regelverk. Rekkverk leveres med stående trepanel lik 
øvrig rekkverk. 

Pipe
Pipe leveres pusset.

innvendig oppholdsrom
(stue, kjøkken, gang, korridor, soverom, hems)

Gulv 
I stue, kjøkken, korridor og soverom, leveres eikepar-
kett Moelven Arctic 13x162. Fliser i entre med varme. 
Innvendig bod/ teknisk rom leveres med flis på gulv uten 
varmekabel. 

Vegg 
Stående furu glattpanel 14x145 mm, gulvlister med buet 
kant 18x70 mm og synlige bærebjelker blir levert med 
ett strøk interiørbeis, farge Skumring 13 

Tak 
Furu glattpanel 14x145 mm, hulkil taklist 21x21 
mm og synlige bærebjelker blir levert med ett strøk  
interiørbeis, farge Skumring 13. 

Dører 
Profilert furudør beiset i farge Skumring 13.

Lister 
Furulist til dør og vindu med buet kant 18x70 mm,  
og foringer i furu levert beiset i farge Skumring 13. 

Ildsted 
Det vil leveres peis til hver leilighet som markert på 
tegning.

baderom
Gulv 
Fliser på gulv 30x60 cm og fliser i dusjsone 15x15 cm. 
Gulvet er støpt med varmekabler, termostat og ett sluk. 

Vegg 
Fliser på vegg 30x60 cm hvite, lagt horisontalt.
Komplett baderomsinnredning hvit m/speil, blandebatteri 
Oras Saga, dusjtermostat Oras Nova og dusjvegger i glass, 
vegghengt toalett.

teknisk
Elektriker 
Elektrisk installasjon leveres etter NEK400:2014. Det 
leveres ett takpunkt i alle rom. Sikringsskap blir plassert 
iht. tegning. Det leveres elektrisk vifte på bad, desentralt 
balansert ventilasjon vil erstatte manuelle lufteventiler.

Brannsikring 
Det leveres med ett brannslukningsapparat plassert i 
bodrom. Det leveres røykvarsler. På kjøkken over plate-
topp leveres komfyrvakt som automatisk slår av platetop-
pen ved overoppheting.

møbler i 
standardleveranse
Kjøkken
Kjøkken som på tegning med integrerte hvitevarer  
(kombiskap, oppvaskmaskin, induksjonsplate, 
stekeovn og ventilator), benkeplate i eik. Skuffer  
leveres med demping. Farge: Grå. 

Bad/WC 
Hovedbad leveres med baderomsinnredning fra Foss, 
farge: hvit iht. tegning. 

Trapp 
Det leveres furutrapp invendig.



Adresse og matrikkelnummer 
Adresse for de syv byggene vil bli tildelt 
på et senere tidspunkt. Byggene vil bli 
oppført på en parsell av tomten med 
gnr. 72 bnr 65 i Hemsedal kommune. 

Eier/selger 
Hemsedal Fjellinvest AS er eier og 
selger av prosjektet. Selskapet er opp-
rettet for det formål som omhandler 
prosjektering, salg, kjøp og utleie av 
fast eiendom og alt som står i forbind- 
else med dette.

Hjemmelshaver 
Hemsedal Fjellinvest AS med orga-
nisasjonsnummer 922 690 669 er 
hjemmelshaver for eiendommen gnr. 
72 bnr. 65 i Hemsedal kommune. 

Tomt og grunnareal 
Eiendommen er på totalt 18 892,7 m2. 
Disse seks leilighetsbyggene vil bygges 
på en parsell av denne tomten. De seks 
byggene strekker seg over fire etasjer. 
Hvert bygg vil bestå av 8-12 leilig-
heter. I tillegg vil det være en felles 
garasjekjeller.  
Eiendommen vil bli seksjonert som 
et kombinert bolig- og næringssam-
eie. Selger forbeholder seg retten til 
å omdisponere areal slik at areal som 
er godkjent til næringslokaler kan 
transformeres til ytterligere leilighe-
ter, at boligarealer kan transformeres 
til næringsareal, at boligsammenset-
ningen kan endres (for eks. ved at leilig-
heter slås sammen eller deles), eller ved 
en omdisponering av arealer i kjeller.  

Boder og parkeringsplasser 
Boder og parkering vil ligge i kjeller 
Parkeringsplassene er planlagt med 
hvert sitt seksjonsnummer med 
oppmålte og merkede grenser iht. 
eierseksjonsloven. 
Det tas forbehold om en annen 
tingsrettslig organisering av 

garasje anlegget. Alternativ organi-
sering kan f.eks. være gjennom fra-
deling av garasjeanlegget som egen 
anleggseiendom, tinglyst bruksrett, 
ideell andel i et garasjelag som eier 
en seksjon i sameiet eller gjennom 
vedtektsfestede bruksretter på fel-
lesareal. Organiseringen vil uansett 
innebære at kjøper av parkerings-
plass vil få eksklusiv rett til bruk av 
parkeringsplassen innen eierseks-
jonslovens rammer. Kjøper forplikter 
seg til å respektere den organisering 
selger velger for garasjeanlegget, og 
til å følge de vedtekter, ordensregler, 
drifts- og vedlikeholdsregler mv. som 
fastsettes for garasjeanlegget og 
eierseksjonssameiet.
Alle leiligheter vil få bruksrett til hver 
sin bod. Bodene vil bli levert i den stør-
relse som kreves etter ramme-tillatel-
sen (anslagsvis 5 til 8 kvadratmeter). 
I enkelte tilfelle, også i etterkant av 
overtakelse, vil det være nødvendig 
med rørgjennomføring e.l. gjennom 
bodene, noe som kan redusere den 
totale plassen (volumet) i de aktuelle 
bodene. Slik eventuell redusert plass 
skal ikke anses som mangel ved den 
leverte ytelse. Selger forbeholder seg 
retten til å fordele og anvise boder på 
et senere tidspunkt samt retten til å 
tillegge boden enten som tilleggsdel 
til kjøpers eierseksjon, eller å gi kjøpers 
eierseksjon eksklusiv tinglyst eller 
vedtektsfestet (midlertidig) bruksrett 
til boden. Kjøper er informert om at 
bodene vil være uisolerte. Bodene er 
kun ment til oppbevaring av robuste 
gjenstander som tåler temperatur- og 
fuktforandringer. Slike begrensninger 
er ikke å anse som mangel ved den 
leverte ytelse.

Tinglyste servitutter  
(rettigheter og forpliktelser) 
Det er og vil bli tinglyst rettigheter og 
forpliktelser på eiendommen knyttet til 
gjennomføringen av utbyggingen og 

organiseringen av prosjektet. 
Videre kan eiendommen påheftes 
nye private og offentlige rådighets-
innskrenkninger dersom offentlige 
myndigheter krever det. Grunnbok på 
gnr. 72, bnr. 65 er et vedlegg til denne 
salgsoppgave. 
Følgende er tinglyst på eiendommen: 

Heftelser i eiendomsrett:
2004/4394-1/22 30.07.2004 
RETTIGHET
Rettighetshaver: HEMSEDAL 
FJELLANDSBY AS
ORG.NR: 985 289 158
Bestemmelser om forlengelse
LEIEAVTALE
Leietid 5 år
Fra dato 02/06/2003
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
MED FLERE

2010/610400-1/200 17.08.2010 
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: HEMSEDAL 
INFRASTRUKTUR AS
ORG.NR: 992 594 357
Bestemmelse om økonomiske bidrag 
i forbindelse med
utbygging på eiendomen.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
MED FLERE
2013/257677-1/200 02.04.2013 ** 
PRIORITETSBESTEMMELSE
VEKET FOR: PANTEDOKUMENT 
2013/257666-1
2018/1024756-1/200 13.07.2018 
21:00 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: FJELLINVEST  
NORGE AS
ORG.NR: 993 753 084
Bestemmelse om eierforhold for 
eiendommen

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
MED FLERE
De overnevnte servituttene er i sin 
helhet tilgjengelig hos megler.

Utinglyste forpliktelser 
Selger kan tinglyse nødvendige 
erklæringer knyttet til gjennom-
føringen av prosjektet. Videre kan 
eiendommen påheftes nye private og 
offentlige rådighetsinnskrenkninger 
dersom offentlige myndigheter  
krever det. Kjøperen kan ikke mot-
sette seg eller kreve prisavslag/erstat-
ning for tinglysninger av nødvendige 
erklæringer knyttet til gjennom-
føringen av prosjektet. 

Byggemåte 
Se vedlagte leveransebeskrivelse for 
utfyllende informasjon. Det tas forbe-
hold om mindre endringer i konstruk-
sjon, materialvalg, tomtetilpasninger, 
rørføringer og lignende som ikke redu-
serer eiendommens kvalitet, samt end-
ringer som er nødvendige som følge av 
offentlige pålegg. 

Reguleringsplan  
og bestemmelser 
Eiendommen er regulert til fritids- 
bebyggelse. Gjeldene kommuneplan 
finner du her: http://www.halling-
kart.no/webplan0618/gl_planarkiv.
aspx?planid=2016007

Videre utbygging
Naboområder er avsatt til utvikling og 
fortetting og kjøper må derfor være 
forberedt på videre utvikling og utbyg-
ging i nærområdet. 

Overtakelse 
Kjøper er gjort kjent med, og aksep-
terer, at byggene kan bli ferdigstilt og 
overlevert trinnvis, og at overtakelse 
derfor kan finne sted før det totale 
prosjektet, herunder hele eller deler 
av fellesareal, garasjeanlegg og utom-
husarealer, er ferdigstilt. Kjøper vil uan-
sett kunne få rett og plikt til å overta 
boligen før ferdigattest foreligger.
Selger antar at boligene vil være klare 
i løpet av andre halvår 2022. Cirka 6 

måneder før ferdigstillelse vil selger 
skriftlig varsle de enkelte kjøperne om 
antatt tidspunkt for overtakelse. Dette 
antatte tidspunktet er kun veiledende 
og ikke å anse som avtalt overtakelses-
dato, jf. neste avsnitt.     
Endelig overtakelsesdato for boligen vil 
bli gitt med 3 måneders forutgående 
skriftlig varsel fra selger. Den da an- 
gitte dato anses som avtalt overtakel-
sesdato mellom partene.
Dersom arbeidene forsinkes av forhold 
utenfor selgers kontroll har selger krav 
på fristforlengelse, jf. buofl § 11. Selger 
plikter i så fall å varsle kjøper skriftlig 
så snart selger blir oppmerksom på at 
dette kan skje. 

Videresalg
Kjøper kan ikke videreselge (transpor-
tere) kjøpekontrakten før overtakelse 
med virkning for selger.

Konsesjon 
Kjøper må signere på rødt skjema 
«Egenerklæring om konsesjonsfrihet 
i kommuner med nedsatt konsesjons-
grense» (Skjema SLF 356B). Skjemaet 
sendes Hemsedal kommune for 
samtykke.

Ferdigattest/  
midlertidig brukstillatelse 
Prosjektet vil bli gjennomført iht. TEK 
17 . Selger har ansvaret for at det fore-
ligger brukstillatelse for boligen senest 
på overtakelsesdagen. 

Eier- og organisasjonsform 
Leilighetene vil bli solgt som eiersek-
sjonsleiligheter og organisert som et 
sameie og følger Lov om eierseksjoner 
av 23. mai 1997 nr 31. Loven kan i sin 
helhet fås ved henvendelse til megler. 
Loven finner du også på www.lovdata.no 

Vedtekter 
Kjøper plikter å rette seg etter de til 
enhver tid gjeldende vedtekter for 
sameiet. Foreløpige vedtekter ligger 
som vedlegg til denne salgsopp-
gaven. Likeledes plikter kjøper å 
betale sin forholdsmessige andel av 
driftsutgiftene for eiendommen fra 

overtakelsestidspunktet. Budsjett 
over driftsutgiftene samt vedtektene 
stadfestes av sameiet i ekstraordinært 
sameiermøte. 

Fellesutgifter 
Fellesutgifter er stipulert til ca. kr. 35,- 
pr. m2 BRA pr. måned inkludert fjern-
varme og varmtvann. Det tas forbehold 
om endelige størrelse på fellesutgif-
tene. Kostnaden til TV-grunnpakke og 
fibernett er stipulert til ca. kr. 400,- pr. 
leilighet pr. måned. Det tas forbehold 
om endringer i kostnaden ved valg av 
TV- og fiberløsning. 

Betalingsbetingelser 
1) Det forutsettes at depositum 
på 10 % av kjøpesum [for AS 20 % 
ved inngåelse av kontrakt] betales 
innen 30 dager etter signering av 
kjøpekontrakt. Innbetalingen skal 
være fri egenkapital.
2) Eventuelle tilleggsbestillinger 
betales med 50 % ved bestilling, 
og for øvrig etter nærmere avtale 
med selger. 
3) Resterende del av kjøpesum-
men inkl. omkostninger betales 
uoppfordret innen kl. 16 to dager 
før overtagelse. 
4) Påløpte renter tilfaller kjøper 
frem til skjøte er tinglyst på kjøper, 
med mindre selger får disposisjons-
retten over beløpet som en følge av 
at det stilles garanti iht. buofl § 47. 
Kjøper aksepterer at utbetaling kan 
finne sted til selger før overskjøting 
mot at § 47 garanti blir stilt. 

Totalprisen på boligen er prisen iht. 
prisliste med tillegg for omkostninger 
spesifisert nedenfor. 

Omkostninger 
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper 
omkostninger som dokumentavgift og 
tinglysing av skjøte. Ved kjøp av bolig 
som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % 
dokumentavgift kun av andel tomte-
verdi. Tomteverdien er anslått å utgjøre 
ca. kr. 3.800,- pr m2 BRA. For tinglysing 
av skjøte betaler kjøper tinglysningsge-
byr med kr 525.-. For pantedokumenter 
som Kjøper skal tinglyse på seksjonen i 

Salgsoppgave



forbindelse med lån, påløper kr 697.- i 
omkostninger pr. pantedokument. 
Videre skal kjøper innen overtakelse 
betale ekstraordinær oppstartskapital 
for sameiet tilsvarende 3 – tre – måne-
ders felleskostnader til sameiet jfr. 
pkt. 6.2 i kjøpekontrakt, basert på kr. 
35,- pr. m2 BRA/mnd. Kjøper har risiko 
for endringer i omkostningsbeløpene. 

Eiendomsskatt
Kommunestyret i Hemsedal har ved-
tatt å utvide eiendomsskatten fra tid-
ligere å gjelde næringseiendommer, 
til å omfatte hele kommunen, det vil 
si også bolig- og fritidseiendommer 
med tilhørende bygninger, gjeldende 
fra år 2020.
For mer informasjon om eiendoms-
skatt, kontakt megler eller Hemsedal 
kommune direkte. 

Arealer definisjoner 
Arealene i prislisten er oppgitt i bruks-
areal (BRA). Arealene er beregnet ut fra 
Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir 
leilighetens areal innenfor omsluttende 
vegger. Primærrom er BRA fratrukket 
innvendig bod. Innvendige sjakter som 
ikke ligger til yttervegg er medregnet i 
BRA og P-rom. De oppgitte arealer er å 
betrakte som ca. arealer. Arealavvik på 
5 % eller mindre utgjør uansett ingen 
mangel ved leveransen. 

Bustadoppføringslova/ 
garantier 
Kjøpet følger Bustadoppføringslova av 
13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer 
forhold hvor selger er profesjonell og 
kjøper er forbruker. Ihht. loven plikter 
selger å stille garanti som sikkerhet for 
oppfyllelse av sine forpliktelser etter 
kjøpekontrakt. Garantien utgjør 3 % av 
kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet 
økes deretter til 5 % av kjøpesum og 
står i 5-fem-år etter overtakelsen jf. 
buofl § 12, 3 ledd. 
Dersom det skal utbetales noen del av 
kjøpesummen fra oppgjørsmeglers 
klientkonto før boligen er overskjøtet 
til kjøper, skal selger stille garanti som 
dekker det beløp som skal disponeres, 
jf. punkt 7.8 i kjøpekontrakten og buofl. 

§ 47. Kjøper (og kjøpers kreditor, der-
som innbetalingen er lånefinansiert) 
aksepterer ved inngåelsen av kjøpekon-
trakt utbetaling til selger med grunn-
lag i slik garantistillelse. Garantien skal 
bortfalle når overskjøting har funnet 
sted. Slik garanti stilles ikke overfor 
kjøper som er et aksjeselskap.
Bustadoppføringsloven kan i sin helhet 
fås ved henvendelse til megler. Loven 
finner du også på www.lovdata.no.

Forbehold 
Selger tar forbehold om endringer i 
forhold til opplysninger gitt i salgs-
materiell og teknisk beskrivelse med 
hensyn til konstruksjon og material- 
valg, fargevalg og arkitektoniske 
løsninger, herunder bl.a. mindre end-
ringer i planløsninger. Opplysningene 
gitt i bilagene til kjøpekontrakten kan 
fravikes dersom selger anser det nød-
vendig eller ønskelig. Det tas spesielt 
forbehold om endringer og justeringer 
som er hensiktsmessige og nødven-
dige, for eksempel med hensyn til plas-
sering av sjakter og kanaler, herunder 
innkassinger av kanaler/føringer som 
ikke er vist på tegningene. Det presi-
seres at plassering av vinduer, dører, 
m.m. samt form på disse kan avvike 
noe fra tegningsgrunnlaget/bilagene 
til kjøpekontrakten. Selgers eventuelle 
endringer skal imidlertid ikke ha nega-
tiv innvirkning på den angitte standard 
eller forringe boligens kvalitet i større 
grad enn det kjøper med rimelighet må 
tåle, holdt opp mot selgers behov for å 
foreta endringen.

Kjøpekontrakten er ikke 
bindende for selger før

a) det oppnås et tilstrekkelig for-
håndssalg, hvilket utgjør 50 % av 
samlet total salgsverdi av prosjektet 
fra salgsstart, eller 
b) alle nødvendige offentlige til-
latelser og eventuelle nødvendige 
private godkjenninger gis, og at 
slike tillatelser eller godkjenninger 
etter selgers vurdering ikke med-
fører urimelig tyngende vilkår for 
selger.
Selger skal skriftlig meddele kjøper 

når forbeholdene er frafalt og kon-
trakten derved er bindende. 
Dersom selger ikke har meddelt 
kjøper at forbeholdene er frafalt 
innen 02.05.2021, bortfaller 
kjøpekontrakten.
Dersom kjøpekontrakten bortfaller, 
skal kjøper få tilbakebetalt innbetalt 
del av kjøpesummen, vederlag for 
eventuelle endrings- og tilleggs- 
arbeider og renter av innbetalt 
beløp. For øvrig kan kjøper ikke 
fremme krav mot selger som følge 
av slikt bortfall.

Selger skal ikke levere; innredninger, 
lamper, øvrig belysningsutstyr, 
markiser/solavskjerming utover der  
hvor dette er særskilt beskrevet i leve-
ransebeskrivelsen, tepper, møbler og 
annet tilbehør, med mindre det frem-
går av denne leveransebeskrivelsen 
eller kjøpekontrakten. Illustrasjoner 
er ikke retningsgivende for detaljer 
rundt leveransen. Det som er stiplet på 
tegninger er ikke medtatt i leveransen. 
Plassering av vinduer og dører, samt 
form på disse kan avvike noe fra plan-
tegninger og fasadetegninger i den 
enkelte leilighet, som følge av valg av 
leverandør, behov for tilpasninger og 
arkitektoniske utforminger av bygget. 
Det vil kunne opptre synlige sprekker /
riss over tid pga. svinn og krymping av 
materialer, som er vanlig i nye bygg. 
På takene kan det forkomme oppstikk 
for lufting. Ventilasjonstekniske rom 
plasseres på taket. Det kan oppstå 
ulemper i form av støy eller liknende 
i forbindelse med tekniske anlegg på 
tak. Selger forbeholder seg retten til 
å forestå fordelingen/plasseringen av 
boder. For komplett informasjon og 
kjøpsbetingelser må kjøpekontrakt 
med alle vedlegg være gjennomgått. 
Det tas forbehold om eventuelle feil  
i salgsoppgaven. 

Følgende dokumenter er  
en del av denne salgsoppgaven

• Utkast kjøpekontrakt
• Leveransebeskrivelse
• Etasjeplan
• Fasadetegninger
• Prisliste med 
betalingsbetingelser
• Utomhusplan
• Utkast til sameievedtekter
• Eiendomskart datert 07.03.2019
• Utskrift av grunnboken for  
eiendommene gnr. 72 bnr 65 
datert 20.06.2019

Energiattest 
Før overtakelse vil det bli utstedt 
energiattest for den enkelte bolig. 
Boligens varmetap og energibehov 
er dimensjonert iht. TEK 17. Selger har 
som mål å oppnå energiklasse B eller 
C for boligene.

Ligningsverdi 
Ligningsverdi for boligen vil være 
avhengig av om den er primærbolig 
eller sekundærbolig. Disse satsene 
vil utgjøre henholdsvis 25 prosent 
av kvadratmeterprisene for primær- 
boliger og 40 prosent for sekundær- 
boliger. Ligningsverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
som beregnes av Statistisk sentralbyrås 
årlige kvadratmetersatser. For bereg-
ning av ligningsverdi, gå inn på: www.
skatteetaten.no/no/Selvbetjening/
Kalkulatorer/Boligkalkulator/  

Adgang til utleie 
Leiligheten kan leies ut i sin helhet. 
Det gjøres oppmerksom på at utleie av 
boligen før seksjoneringsbegjæringen 
er tinglyst, kan utløse kjøperett for leie-
tager til redusert pris, jf. eierseksjons-
loven kap. III. Dette er kjøpers risiko. 

Hvitvasking 
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om 
hvitvasking. Dette innebærer at eien-
domsmeglere har plikt til å melde fra 
til Økokrim om eventuelle mistenkelige 
transaksjoner. 

Eiendomsmegler 
Nordvik Eiendomsmegling avdeling 
Frogner/ P33 Eiendomsmegling AS, 
org.nr: 915 491 065
Meglers vederlag betales av selger og 
er avtalt til kr 1,25% av salgssum pr. 
enhet, pluss tilretteleggingshonorar. 
Selger dekker i tillegg alle kostnader 
med markedsføring, oppgjørskost- 
nader, innhenting av opplysninger fra 
offentlige instanser mv.

Ansvarlig og  
utførende eiendomsmegler
Ansvarlig megler i forbindelse med  
salget er eiendomsmegler Stian Pøhner 
som under selve salget vil bli assistert 
av eiendomsmeglere Tobias Due og 
Torstein Kirud.

Oslo, 12.09.2020



Få mest mulig ut  
av fridagene dine.
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