
Ny funkisbolig under
oppføring - Kl.haugen
Øvre Langgt. 67 D





ØVRE LANGGT. 67 D / SARPSBORG

Daglig leder

Frode K Eriksen

Telefon: 69 12 60 00
Mobil: 95 10 38 00
E-post: frode.eriksen@aktiv.no
Faks: 69 12 60 10

Aktiv Eiendomsmegling Sarpsborg
Karl Johansgate 1, 1706 Sarpsborg

Nøkkelinformasjon
Pris: fra 3 840 000,-  + omk.
Omkostninger: fra 19.972-
Felleskostn.: Stipulert til kr. 1.000.- +

kommunale avgifter.
Entreprenør: Eriksen Eiendom Øst

AS
Byggherre: Eriksen Eiendom Øst

AS
Selger: Eriksen Eiendom Øst

AS
Boligtype: Enebolig
Eierform: Selveier
Tomtetype: Eiet tomt
Tomteareal: 3285 m² Fellestomt
Bra: fra 127 m²
Oppdragsnr.: 52180156

Se prisliste for fullstendig pris og
kostnadsoversikt

Øvre Langgt. 67 D

Vi har gleden av å tilby Øvre Langgt. 67 D for salg.

En eiendom under oppføring. Eiendommen blir oppført etter
Bustadlovens regler. Eiendommen vil fremståd med gode løsninger og
med god håndverksmessig standard.

Eiendommen er i 2. etasjer med soverom, bad/wc, vaskerom i 1. etg. I 2.
etg. blir det kjøkken og stue med utgang til solrik veranda.

Det blir carport .

Kontakt:

Frode K Eriksen
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ØVRE LANGGT. 67 D / SARPSBORG

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet/selskapet/eiendommen
Øvre Langgate. 67 D

Forventet fremdrift
Forventet ferdigstilt 2019

Beliggenhet
Eiendommen har beliggenhet på
Klavestadhaugen. Et etablert og
rolig boområde. Kort avstand til
skole, barnehage, idrettsanlegg og
butikker. Likeledes er det kort
avstand til offentlig
kommunikasjon. Det er ca. 5 km. til
Sarpsborg sentrum

Adkomst
Fra Skjebergveien tar du ned
Klavestadgata. Ta første vei til
venstre. Eiendommen er hus
nummer to på høyre side.

Byggemåte og standard
Støpt plate på mark. Oppført i
bindingsverk, utvendig kledd med
panel. Isolerglass vinduer. Taket er
tekket med papp.

Areal
1.etg: 127 Bra

Følgende rom inngår i bruksareal:
Vindfang, entre, kjøkken, bad/wc/
vaskerom, stue, spisestue og 3
soverom.

Tomt/tomteareal
Felles  innkjøring med  de andre
naboene.

Tomten er grovopparbeidet med
tilsådd plen. Det blir plantet hekk ut

mot veien og mellom husene. Det er
gruset gårdsplass. Solrik tomt

Tomten er felles med 5
seksjonseiere. Det er en naturlig
parsell som benyttes til denne
eierseksjonen.

Parkering
Carport. I tillegg er det
biloppstillingsplass .

Boder
En utvendig bod.

Utstyr
Hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

Internett/TV
Det blir lagt tom rør inn til huset.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med
varmegjennvinng.

Tilvalg
Det er muligheter for tilvalg etter
Budstadoppføringslovas
bestemmelser.

Det gjøres oppmerksom på at
bildene som er benyttet er
illustrasjonsbilder og kan avvike
noe fra ferdig produkt.

Utomhusarealer
Utenomhusarealene blir
opparbeidet.

Standard
Boligen blir oppført i 2019.

På gulvene blir det en stavs laminat
og fliser.

På veggene blir malte overflater og
våtromsmaling på vaskerommet og
wc i 2. etg.

I himlingen er det malte plater

På badet blir det fliser på vegger og
grå fliser på gulvet. På WC i 2. etg
er det vinylbelegg med
våtromamaling. Vaskerommet er
det fliser på gulv, med flis som
gulvlist og våtromsmaling på
veggene. Det blir satt opp
dusjkabinett på badet i 1. etg.

Alle vinduene leveres som
ferdigbehandlet tre vinduer med
vannbrettbeslag. 3 lags glass.

Ytterdører leveres i hvit malt
utførelse.

Balkongdør leveres i hvit utførelse
med 3 lags glass.

Det er hvite, slette dører innvendig.

Kjøkkeninnredningen leveres i hvit
høyglans utførelse med overskap til
taket. Integrerte hvitevarer
medfølger.

Rørsystemet er basert på rør i rør
system.

En utvendig, frostsikker utekran.

Alle innvendige overflater
overflatebehandles, sparkles og
males. Våtrommene leveres med
membran og ferdig flislagt.

Øvre Langgt. 67 D
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Utvendig leveres panelene ferdig
grunnet og behandles med to strøk.

En peisovn medfølger.

Trappen innvendig, leveres med
hvite overflater.

Pipen er beslått med svart beslag.

Varmekabel i alle rom i 1. etg.

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse
Det foreligger ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før
overtagelse..

Diverse
Tomten skal sammenføyes med
nabotomten  reseksjoneres og det
vil bli et nytt gårds- og bruks
nummer i tillegg til et nytt seksjons
nummer. Det blir 5 seksjonseiere i
sameiet.

Det vil bli opprettet en sameie på de
5 eierseksjonene.

Bildene er illustrasjonsbilder og kan
avvike noe fra ferdig produkt.
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Økonomi/
betalingsbetingelser
Priser
kr.  3.840.000

Omkostninger

kr. 18.750.- Dokumentavgift.
kr. 172.- Panteattest.
kr. 525..- Patedokument.
kr. 525.- Tinglysing av skjøte

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er ikke fastsatt
p.t

Eiendomsskatt
Eiendomskatten er ikke fastsatt p.t.
Det er fritak for eienomsskatt  i
Sarpsborg kommune de 3 første
årene etter ovvertagelsen.

Oppgjør
Oppgjøret foretas av Frode Eriksen
AS ved NIna Hansen

Budgivning
Skriftlig bud gis til Frode Eriksen
AS.

 Utleie
Det er ingen utleiedel i huset.

Forsikring
Bygget er forsikret fra utbyger fram
til overtagelsen. Deretter må kjøper
tegne husforsikring.

Pengeheftelser
 Eiendommen ovcertas fri for
pengeheftelser.

Offentlige forhold
Eiendommens betegnelse
Gnr. 1041 Bnr. 378 i Sarpsborg
kommune

Vei/vann/avløp
Offentlig vann og avløp.
Servitutter/rettigheter/forpliktelser
Seksjonsbegjæring og
sammenføyning.

Formuesverdi
Ligningsverdien blir fastsatt når
bygget tas i bruk.

Reguleringsmessige forhold
Kommuneplanens arealdel 2015 -
2026 med tilhørende temakart med
formål bebyggelse og anlegg fra
18.06.2015.

Arealplanen er under rullering. Det
kan medføre endringer i planer og
kart.

Uregulert.

Avtalemessige forhold
Forbehold
Selger forbeholder seg retten til å
endre priser og betingelser for alle
usolgte enheter uten forutgående
varsel. Igangsettelse av prosjektet
forutsetter x % forhåndssalg.
Dersom dette ikke oppnås står
utbygger fritt til å annullere inngåtte
kontrakter innen avtalt frist. Det tas
forbehold om offentlig
saksbehandling og godkjenning.
Alle opplysninger gitt i prospektet er
gitt med forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessige
og nødvendige, uten at den
generelle standarden forringes.
Dette prospektet er ment som en
orientering om boligprosjektet og er
ikke bindende for den detaljerte
utformingen, material- og fargevalg
av bebyggelsen og de enkelte
enhetene. Alle presentasjoner er av
illustrativ karakter, og gir ikke
nødvendigvis en eksakt fremstilling

av det ferdige prosjekt når det
gjelder endelig detaljering av
interiør, fasader, materialer og
omgivelser. Det tas forbehold om
eventuelle trykkfeil i prisliste/
prospekt.

Garantier
Paragraf 12 garanti etter
Bustadoppføringslova stilles fra
utbygger.

Kjøpekontrakt
Partene skal signere kjøpekontrakt
etter aksept av bud.

Overtakelse
Etter avtale med selger

Generell informasjon
Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper plikter til å iundersøke
objektet etter
Bustadoppføringslovas regler.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering at
meglerforetaket er forpliktet til å
foreta kundekontroll av begge
parter i handelen. For
oppdragsgiver skjer dette i
forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på
tidspunkt for kontraktsinngåelse.
Dersom slik kundekontroll ikke kan
gjennomføres, er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig
for eventuelle kostnader og ansvar
dette kan medføre, uten at det kan
anføres et kontraktsrettslig ansvar
overfor meglerforetaket.

Øvre Langgt. 67 D
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Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies
ut, skal ha energiattest. Unntak
gjelder blant annet for frittstående
bygninger med bruksareal mindre
enn 50 m². Det er eier som plikter å
fremlegge energiattest og er selv
ansvarlig for at opplysningene er
riktige. For ytterligere informasjon
se www.energimerking.no. Dersom
eier har energimerket eiendommen,
vil komplett energiattest fås ved
henvendelse til megler.
Vederlag og rett til dekning av
utlegg
ca. kr. 50.000.-
Finansiering
Aktiv Eiendomsmegling
samarbeider med sparebankene i
Eika Gruppen AS og konsernets
produktselskaper om formidling av
finansielle tjenester. Ta gjerne
kontakt med oppdragsansvarlig for
et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene
kan motta provisjon ved formidling
av finansielle tjenester.
Vedlegg
Tegninger, avtale om  rett til vann og
avløp og vedteketer til sameiet.

Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
09.07.2018 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er
basert på opplysninger gitt av
selger til oppdragsansvarlig, samt
opplysninger innhentet fra
kommunen. Opplysningene er
godkjent av selger. Alle
interessenter oppfordres imidlertid
til grundig besiktigelse av
eiendommen, gjerne sammen med
fagmann før bud inngis.

Informasjon om meglerforetaket
Frode Eriksen AS
Karl Johansgate 1, 1706 Sarpsborg
Organisasjonsnummer: 979951671

Daglig leder
Frode K Eriksen
Tlf: 95 10 38 00
E-post: frode.eriksen@aktiv.no
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Alle fortjener et godt hjem

Et hjem er mer enn vegger og tak

Det er et sted for å skape gode minner preget av trivsel, omsorg og trygghet.

For oss som jobber med folks hjem hver eneste dag, er det naturlig å engasjere oss 
sammen med SOS-barnebyer for å gi flere barn et trygt og godt hjem.
For hvert hjem vi formidler, gir vi derfor 100 kroner til SOS-barnebyers arbeid.

Ønsker du også å være med å gi flere barn et trygt og godt hjem?
Send en SMS med kodeord "etgodthjem" til 2160, og du bidrar med 100 kroner.

I samarbeid med











Et boligbytte representerer ofte et vendepunkt
Som megler og boligrådgiver tar vi del i mange av i disse.
Et hjem er mer enn vegger og tak – og ingen flytteprosesser er like.
Vi har alle ulike forutsetninger, behov, planer og drømmer.

Vår jobb er å bidra til at hvert boligbytte blir et godt vendepunkt, uavhengig av om det er stort eller lite. 
Vi sørger for at prosessen gjennomføres på en trygg og effektiv måte, og tilbyr den rådgivningen du har 
behov for.

Kanskje er det derfor vi har så fornøyde kunder?

Vi megler frem dine verdier


