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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Velkommen til 
Lier Hageby

I tidligere tider ble frisk luft, flott utsyn og nærhet til naturen ansett å ha 
en helbredende effekt på kropp og sinn. Da Lier sykehus ble etablert på 

1920-tallet var derfor ikke valget av tomt tilfeldig. Eiendommen har en av 
de aller flotteste beliggenhetene i Lier, med fantastiske solforhold.

På denne flotte eiendommen utvikler vi nå Lier Hageby. Første salgstrinn, Erletunet, 
ble ferdigstilt i februar 2020, mens andre salgstrinn, Soltoppen, stod ferdig i 

september 2020. Vårt tredje salgstrinn har fått navnet Epletunet, inspirert av hva 
nettopp Lier idag er kjent for. Ferdig utbygget vil Lier Hageby bestå av mellom 

250 og 300 boliger, etablert som et helhetlig anlegg med store sammenhengende 
lekearealer, en offentlig park, samt felles frukt- og grønnsakshage.   

 
Vår ambisjon, fra prosjektets spede begynnelse, har vært å skape et oppvekstparadis. 
Et sted med et samhold og en tilhørighet så sterk at ingen vil flytte derifra. Stedet 

folk ønsker seg til, fordi de så gjerne vil ta del i fellesskapet. Et slikt sted krever mer 
enn funksjonelle og gode boliger, det krever at det tilrettelegges for møter mellom 
mennesker. Det er i møter mellom mennesker det gode liv leves. I Lier Hageby vil 

vi etablere slike møteplasser, ikke bare for barna, men også for de voksne.
 

Om noen år sitter du kanskje i stua hos en nabo du ennå ikke vet hvem er 
og ser favorittlaget ta seg videre i Champions League, om du ikke da må være 

hjemme og se til barna mens kona er på vinkveld med de venninnene hun 
ennå ikke vet hvem er. Utenfor hører du lyden av vilter lek, glede og latter.

Velkommen til Lier Hageby.

Solon Eiendom ASA/Lier Boligvikling AS
– stolt utvikler av Lier Hageby

Et godt sted å vokse opp
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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OMRÅDET1



Fakta om Lier
Skoler & barnehager

Lier kommune har en sunn kommune- 
økonomi og har investert betydelige midler 

i å tilrettelegge for gode oppvekstvilkår, 
med satsning på barnehager, skoler og 

idrettsanlegg.
 

Barnehagedekningen er god, og i Lierbyen 
er det en plass til alle. Som nærmeste nabo 

til Lier Hageby ligger Lier Natur- og 
Landbruksbarnehage. Barnehagen har et 

flott uteområde med lekeapparater, hagerekker, 
drivhus, multihus og gamme. De kaller seg 
intet mindre enn «Liers beste barnehage».

 
Lierbyen har også en stor, nybygget 

barneskole, i gangavstand fra Lier Hageby. 
Det flotte skoleanlegget har et stort uteområde 
med blant annet skatepark, klatrestativ, husker, 

sandkasse, sandvolleyballbane, basketbane 
5’er og 7’er baner med kunstgress og egen 
ballbinge. I tilknytning til skolen ligger også 

Lier kulturscene og Hegghallen.
 

Som nabo til Lier Hageby ligger Lierbyen 
skole. Skolen med ca. 240 elever fra 8. – 10. 

klasse er kjent for sine flotte utearealer.
 

Gjennom kulturskolen har Lier også 
et godt tilbud til de som er interessert 

i musikk, drama og kunst.

Liertoppen & nærhandel

I Lierbyen finnes det nødvendige av butikker til å 
dekke hverdagslige behov og knappe 10 minutter 

unna finner du Liertoppen kjøpesenter som 
tilbyr det aller meste – byggevare, hyggevare 
og alt i mellom. Dessuten er det jo ikke langt 
inn til Drammen sentrum, dersom man er på 

utkikk etter noe helt spesielt.

Turer & rekreasjon

Lier kommune er kjent for sine gode 
skiløyper. Erfarne og dyktige løypekjørere 
setter sin ære i å tilby gode forhold både 
for turgåere og konkurranseløpere. Man 

samarbeider også med nabokommunene om 
å sikre et godt, sammenhengende løypenett.

Vår, sommer og høst er det også gode 
turmuligheter, og det er til og med fast 

 torsdagstur i regi av DNT. Men ikke bare det, 
det finnes også en egen bu som låner 

ut sports- og aktivtetsutstyr helt gratis!

lieropplevelser.no

Bading

Lier har selvfølgelig sitt eget svømme-
anlegg. Er du imidlertid ute etter mer 

lek og moro er Drammensbadet ikke langt 
unna. Anlegget, som er et av Norges aller 
flotteste, har 9 bassenger, 5 innendørs og 

4 utendørs, med totalt 5,3 millioner liter 
vann! Både inne og ute er det morsomme 
sklier. Sommerstid kan du også bruke det 
flotte uteområdet, med plener, solsenger, 

benker og grillområde.

Idrett

Fotball, håndball og ski er noen av de 
idrettene som det finnes organisert aktivitet 

for i Lier kommune. I tillegg tilbys gymlek 
for de aller minste. Lier har selvfølgelig også 

sin egen svømmehall. Ingen skal behøve 
å sitte med hendene i fanget, med mindre 

det er akkurat det de vil.

Lier kommune

Lier er en omfangsrik kommune, som 
strekker seg fra Drammensfjorden til
Tyrifjorden. Kommunesenteret kalles 

Lierbyen, og ligger bare et par minutter
fra Lier Hageby. Kommunen er i sterk vekst, 
men ønsker fortsatt å være en grønn oase 
mellom Drammen og Asker og kaller seg 
derfor «Grønne Lier». Landbruket preger 

fortsatt Lierbygda, men det finnes også en 
sterk og variert industrinæring og stor 

bredde i varehandel og tjenesteproduksjon.

Jakt og fiske

Lier byr på mange fiskemuligheter, både i 
innlandsvann, Drammensfjorden og Lierelva. 

Sistnevnte er kjent som en av Norges aller 
beste sjøørretelver og holder også en del 
laks. I Drammensfjorden er det spesielt 

populært med isfiske de årene isen er trygg. 
Her kan man få mange forskjellige arter, 

og ferskvannsfisk og saltvannsfisk 
svømmer side om side. Torsk, makrell, 

sjøørret, hvitting, flyndrer, abbor og sik…

Det er også mange gode ørret- og abborvann 
i Finnemarka, og man kan dessuten få fin 

ørret i Skapertjern i Kjekstadmarka. Prøv også 
lykken i Holsfjorden – her rapporteres det 

om diger ørret og gjedde. Tilretteleggingen 
er utmerket, det finnes robåter for gratis 

utlån og Bua i Lier låner ut fiskeutstyr.

Også jakt er det gode muligheter for. 
I Finnemarka kan du få kjøpt jaktkort for 

både småvilt og rådyr.
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Hils på ditt nye nabolag!

1. Ungdomsskole  2. Barnehage.  3. Barnehage.  4. Eplefestivalen.  
5. Lier bygdetun.  6. Dagligvare, apotek, treningssenter, legesenter, 

serveringssteder, dyreklinikk m.m.  7. Barneskole.

S
ID

E
 1

8 S
ID

E
 19

Li
er

 H
ag

eb
y 

—
 E

pl
et

un
et

lierhageby.no



10 minutter
fra Drammen

sentrum
Fra Lier Hageby er det ikke langt til byen. 

Drammen har utviklet seg kraftig de siste årene, 
og her finner du alt du måtte forvente av servicetilbud, 
kulturaktiviteter og byliv. Utdanning på mange nivåer, 

trafikknutepunkt og elvepromenade. 
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Med kort 
vei til alt

Det går fint an å bo landlig til, samtidig som du ikke har 
lang vei til jobb, skole eller det du har lyst til å gjøre.

Avstander målt med bil.
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PROSJEKTET2



Lier Hageby er et ambisiøst prosjekt, som skal transformere det 
tidligere sykehusområdet til et levende boligområde. Denne 

transformasjonen er godt i gang. Første trinn, Erletunet, med 20 
rekkehus og tomannsboliger ble solgt unna på rekordtid og ble 

overlevert de heldige kjøperne i februar 2020. Soltoppen, med hele 
38 rekkehus og tomannsboliger, var vårt andre trinn og stod ferdig i 

september 2020. Det er med glede vi nå presenterer tredje byggetrinn, 
Epletunet, som totalt vil bestå at 53 boliger.

Selveierboligene på Epletunet består av 9 rekkehus fra 100–115 kvm BRA 
og og 11 firemannsboliger med totalt 44 ettplans leiligheter fra 79-90 kvm 
BRA. På denne solfylte beliggenheten blir det private utearealer i tillegg 

til et bilfritt fellestun med benker, bord og gode tilrettelagte lekeområder. 
Disse arealeffektive rekkehusene bygges over to og tre plan. Ideelle både 

for deg i etableringsfasen og de som ønsker å nyte Lier sine fredfulle 
omgivelser i voksen alder.

Lier Hageby er imidlertid også mye mer enn bare boliger. Uterommene er 
nøye gjennomtenkt, for at man skal kunne nyte godt av privatlivets fred 

og fellesskapets gleder. Her kan det nevnes store, grønne fellesarealer, en 
mengde lekeplasser, fotballbane for de yngste (som kan bli skøytebane om 

vinteren), felles frukt- bær- og grønsakshage, offentlig park og ikke minst 
fonteneparken mellom de to bevaringsverdige sykehusbyggene som 

konverteres til boliger.

Velkommen
til det grønne!

Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

S
ID

E
 2

6 S
ID

E
 2

7
lierhageby.no

Li
er

 H
ag

eb
y 

—
 E

pl
et

un
et



1. Erletunet  2. Bygg F - Eksisterende bygg som er bevart og konvertert til leiligheter 
3. Bygg C – Eksisterende bygg bevares og konverteres til leiligheter  4. Epletunet  5. Lier Hageby – byggetrinn 4. 

Ca. 40 rekkehus og tomannsboliger.  6. Soltoppen  7. Fosshagen sykehjem 8. Fosshagen sykehjem – trinn 2  
9. Fosshagen sykehjem – trinn 3  10. Foss barnehage  11. Lier Natur- og landbruksbarnehage  12. Lierbyen skole  

13. Offentlig park  14. Fonteneparken  15. Mulig byggetrinn 5 (ikke regulert)

Fra sykehus til friske hus
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Privatlivets fred 
og fellesskapets 

gleder
Hagebyen er et gammelt konsept som stammer fra England. 

Idéen var å skape grønne og helhetlige små områder som på én 
og samme tid er både private og litt offentlige, og der det 

grønne får spille en viktig rolle i områdets karakter.

Alle rekkehusene og leilighetene på bakkeplan i firemannsboligene 
får hver sin terrasse/hage. Rekkehusene over tre etasjer får i tillegg 

privat takterrasse, det samme gjelder boligene i plan to (toppetasjen) 
i firemannsboligene. Mellom husene blir det et felles bilfritt tun 

med bord, benker, epletrær og prydbusker, samt gode tilrettelagte 
lekeområder for barn. Alt ligger til rette for at både store og små skal 

kunne trives i et landlig og trygt bomiljø.

Både sammen og hver for seg!

Illustrert takterrasse er fra et rekkehus. Utendørs bakgrunnsbilde er ikke hentet fra noen konkret bolig. Kun ment som illustrasjon.
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Soltoppen og byggetrinn 4 er ikke illustrert i bakgrunnen. Se utomhusplan.
Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Soltoppen og byggetrinn 4 er ikke illustrert i bakgrunnen. Se utomhusplan. Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. 
Kun ment som illustrasjon.
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Idyllisk 
fellesareal med 

epletrar og 
grønnsakshage
I Lier Hageby er det lagt til rette for felles frukt-, bær- og grønsakshage

 for alle beboere. Ripsbærene blir ekstra søte i Lier, og sammen med 
litt vaniljesaus skapes kanskje verdens beste dessert?
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Arkitektenes
tanker

Lier sykehus med sine store grøntarealer, rekreasjonsområder og historiske bygg er 
under transformasjon til en ny hageby med rekkehus, tomannsboliger og leiligheter. 
Tredje byggetrinn i Lier Hageby legges nå ut for salg. Epletunet består av rekkehus 
og firemannsboliger og ligger ved adkomsten til nye Lier Hageby, solrikt orientert 

mot sørvest. Epletunet er med sine turstier knyttet til flere grønne fellesarealer med 
lekeplasser og et flott grøntdrag mot skogen i nord. 

I prosjekteringen av Epletunet så er det arbeidet med plassering av husene slik at 
bebyggelsen danner et felles, bilfritt tun som vil være et samlingssted for beboerne 
med lekeplasser for barna. Bebyggelsen består av rekkehus og 4-mannsboliger. Det 
er jobbet med variasjon i høyder og sprang mellom rekkehusene, i tillegg til at noen 
av 4-mannsboligene vil bli orientert forskjellig. På denne måten oppstår et lekent og 

variert uttrykk

Vi har latt oss inspirere av 70 tallets «tett og lav» arkitektur og har tegnet hagebyen 
i et mykt modernistisk formspråk med panelkledde kubiske volumer. Dette synes 
vi harmonerer godt både med Hagebyens beliggenhet i et landlig og naturnært 
område. Epletunet er holdt i Lier Hagebys mørkeste farge. Inngangspartiene er 

fargesatt for å knytte Epletunet sammen med de andre feltene. Variasjonen i 
bygningsvolumene sammen med fargesettingen er virkemidler for å nå målet vårt 

om å gi tunet et helhetlig uttrykk samtidig som hver bolig framstår som unik. 

Lier Hageby utvikles av Solon Eiendom i samarbeid med anerkjente HRTB arkitekter 
og Grindaker landskapsarkitekter. 

HRTB arkitekter

HRTB arkitekter ble etablert i 1961 
og teller i dag 28 medarbeidere. 
Selskapet har bred kompetanse, 

lang erfaring og er anerkjent for sin 
evne til å skape gode boliganlegg, 

hvor brukeropplevelsen står i sentrum.

I Lier er selskapet mest kjent for å ha 
utviklet prosjektet Engersand Havn.

Grindaker landskapsarkitekter

Selskapet ble etablert i 1953, har 35 ansatte 
og er i dag et av de mest toneangivende 

i norsk landskapsarkitektur. Utgangspunktet 
for alle prosjekter, større eller mindre, 

er alltid stedet og dets karakter og 
muligheter. Menneskene, brukerne, står i 
sentrum for utformingen, og respekt for 

naturen og miljøet er sentralt.

Siv Larsson

Ola Mowé

Elisabeth Sponås

Henrik Stigen

Åshild Mienna
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Utomhusplan
Utomhusplanen er ikke å anse som et kart, 
men kun ment for å orientere om tomtens 
planlagte opparbeidelse og arrondering. 
Tomtens opparbeidelse og arrondering er ikke 
endelig fastsatt og kan bli endret. 

Det er leilighetene D1-D4, E1-E4, F1-F4 og 
G1-G4 som utgjør fjerde og siste salgstrinn 
og som du finner plantegninger av i dette 
prospektet.
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Bygg F – Lier Hageby Park er ikke illustrert i bakgrunnen. Se utomhusplan. 
Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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3 BOLIGENE



Hvorfor kjøpe
helt ny bolig?

Følelsen av å flytte inn i sin egen, splitter nye bolig er rett og slett ubetalelig. 
Ingen skavanker, skjeve gulv eller spikerhull i veggene til å forstyrre idyllen, 

bare nye, velduftende materialer. 

Lovfestet garanti: Du har en lovfestet garanti på 5 år når du kjøper ny bolig (bustad-
oppføringslova § 12) og dermed et mye sterkere rettsvern enn om du kjøper brukt bolig. 

Høyere teknisk standard: Din nye bolig i Lier Hageby gir deg også høyere teknisk
 standard enn en brukt bolig, for eksempel i form av bedre isolering, balansert ventilasjon, 
vannbåren gulvvarme (gjelder ikke takstue i 3.etasje for boliger over tre plan), flere el-uttak, 

moderne brannsikringstiltak m.m. 

Lite vedlikehold: Alle boliger og bygg trenger vedlikehold, men ved kjøp av ny bolig 
i Lier Hageby vil det ikke være behov for oppussing eller ekstrainnsats i mange 

år fremover. Dette sparer du penger og verdifull tid på. 

Du får den som du vil: Når du kjøper ny bolig av oss, får du samtidig mulighet til 
å tilpasse den til din smak med tanke på innredning og materialvalg. Gjennom god 

planlegging får du en bolig som passer perfekt for deg.

Fast pris: I Lier Hageby er det ingen stressende budrunder, men fast pris på boligene. 
Kjøper du derimot en brukt bolig, er det ikke bare budrunder, du kan heller aldri være helt 

sikker på den totale kostnaden til oppussing og teknisk oppgradering. 

Lave kjøpsomkostninger: Når du kjøper en brukt selveierbolig, må du betale dokumentavgift på 
2,5 % til staten som beregnes av hele kjøpesummen. Kjøper du derimot en helt ny selveierbolig, 

beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien, og ikke av hele kjøpesummen. Med andre ord 
får du vesentlig lavere kjøpsomkostninger ved å kjøpe ny/prosjektert selveierbolig. 

Venner for livet: Du flytter inn i et nyetablert boligområde samtidig med alle dine fremtidige 
naboer. Det er mye enklere å knytte bånd og stifte vennskap når alle starter på likt.

Høyere teknisk standard

Lite vedlikehold

Lovfestet garanti

Venner for livet

Du får den som du vil
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Vinduene i illustrasjonen avviker fra leveranse da de vil bli avsluttet ca.10 cm over parkett . Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. 
Kun ment som illustrasjon.
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Miljøvennlig og 
komfortabelt

Boligene på Epletunet tilknyttes fjernvarme og leveres med vannbåren gulvvarme 
i plan 1 og 2. Også varmtvannet i kranen kommer fra fjernvarmeanlegget. Dette har 

en rekke fordeler for både miljøet og deg som boligkjøper:

Miljøvennlig og fremtidsrettet

Godt inneklima – ingen støvbrenning

Høy komfort og jevn temperatur

Usynlig og ikke til hinder for ønsket møblering
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Kjøkkenet leveres i lys grå, og vil avvike fra det som kommer frem i illustrasjonen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at ver-
ken sort hylle eller hvitevarer som er illustrert på kjøkken er en del av leveransen. Se egne kjøkkentegninger. Peis og pipeløp er 

tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Du merker at
det er Solon

Alt i en bolig handler om kvalitet. Kvaliteten på materialene, på de tekniske 
løsningene og på selve arkitekturen. Noen av disse kvalitetene kan man lese 

seg til ved å studere leveransebeskrivelsen og plantegningene, men det er først 
når du trer over terskelen, at du virkelig opplever den. Det er litt vanskelig å 

forklare, men du bare merker det. Derfor er vår ambisjon som eiendomsselskap 
at vi skal lage boliger som gjør at du merker en forskjell. Derfor er vår visjon at 

vi skal bygge den boligen du foretrekker. 

Solon Eiendom er et børsnotert eiendomsselskap som gjennom det siste tiåret har 
markert seg som en utvikler av boligprosjekter av høy estetisk og bygningsmessig 

kvalitet, blant annet Ullevål Tårn som ble tildelt Oslo bys arkitekturpris i 2016. 
Vi utvikler prosjektene våre i tett samarbeid med enere på sitt fagfelt, enten det 
er arkitekter, landskapsarkitekter eller entreprenører. I tillegg har vi bygget opp 
en svært kompetent prosjektorganisasjon som sørger for profesjonalitet i alle 

ledd fra tegnebordet og helt frem til kjøperen setter nøkkelen i døren. 

Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. 
Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Velkommen til en Solon-bolig.
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Illustrert takterrasse er fra et rekkehus. Utendørs bakgrunnsbilde er ikke hentet fra noen konkret bolig. Kun ment som illustrasjon.
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Fleksible boliger 
tilpasset økonomi 

og livsfase 
Solon Eiendom har som ambisjon å bygge «den foretrukne boligen» og dette er en 
ambisjon vi tar på alvor. Gode planløsninger, tilpasset ulike livsfaser, er derfor noe 

vi sammen med arkitektene og eiendomsmeglerne bruker mye tid på.

Felles for alle boligene på Epletunet er at det ikke er noen mørke kjellerarealer. 
Alt boligareal er over bakkeplan. Alle boligene (med unntak av leilighetene i plan 
to i 4-mannsboligene) vil få hver sin private terrasse på bakkeplan og hageareal 
i tilknytning til denne. Rekkehusboligene over tre plan samt leilighetene i plan 

to i 4-mannsboligene vil få privat takterrasse. På tunet mellom boligene blir det 
tilrettelagt for felles samvær, lek og rekreasjon. Til hver av boligene medfølger det 1 

parkeringsplass inkludert i prisen, se prisliste. 

Leilighetene på 79 kvm BRA
 Svært arealeffektiv og innholdsrik leilighet på ett plan som inneholder romslig 

entré med god garderobeplass, tre soverom (for de fleste leiligeter i 1. etasje er det 
to soverom, men med mulighet for vederlagsfritt å få et tredje disponibelt rom. Se 
plantegning), delikat flislagt bad samt åpen stue- og kjøkkenløsning. Leilighetene 

på bakkeplan har utgang til sørvestvendt og solrikt terrasse- og hageareal. 
Toppleilighetene i 2. etasje har utgang til sørvestvendt balkong samt utvendig 

oppgang/trapp til stor privat takterrasse.

Praktisk sportsbod til hver av leilighetene rett på utsiden, se utomhusplan.

Leilighetene på 90 kvm BRA
 Svært arealeffektiv og innholdsrik leilighet på ett plan som inneholder romslig 

entré med god garderobeplass, tre soverom (for de fleste leiligheter i 1. etasje er det 
to soverom, men med mulighet for vederlagsfritt å få et tredje disponibelt rom. Se 

plantegning), delikat flislagt bad, innvendig bod samt åpen stue- og kjøkkenløsning. 
Leilighetene på bakkeplan har utgang til sør-vestvendt og solrikt terrasse- og 

hageareal. Toppleilighetene i 2.etasje har utgang til balkong samt utvendig oppgang/
trapp til stor privat takterrasse.

Praktisk sportsbod til hver av leilighetene rett på utsiden, 
se utomhusplan.
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4 TEGNINGER
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.

Valg av vegg og/eller dør stiplet på tegning vil være et vederlagsfritt tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at det ekstra rommet dette valget gir, ikke innfrir dagslyskrav ihht TEK 17
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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Peis og pipeløp er tilvalg og illustrert for å vise en mulig plassering. Kun ment som illustrasjon.
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5 VIKTIGE
OPPLYSNINGER



Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å 
orientere om bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelsen og plantegningene. I slike 
tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er 
retningsgivende. Selger har rett til å foreta endringer for 
å ivareta offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som 
ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, 
kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, 
fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige 
detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, belysning, 
blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/markiser, 
lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt at kjøkken 
leveres iht. egen kjøkkentegning. Stiplet innredning 
og garderobeskap medfølger ikke i standardleveranse. 
Peis vist i plantegninger og på illustrasjoner er tilvalg 
og må bestilles mot vederlag i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. Sjakter og VVS-føringer er ikke 
endelig dimensjonert. Salgstegningene i prospektet er 
ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte 
og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre 
kan vindusplasseringen i den enkelte bolig avvike noe 
fra de generelle planer, som følge av blant annet den 
arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, 
isolasjonskrav og branntekniske krav.

Boligene vil bli organisert som selveierboliger. 
Tiltakshaver er Lier Boligutvikling AS. Boligprosjektet 
bygges etter teknisk forskrift TEK 17.

Konstruksjon
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre. Fasader 
utføres i beiset liggende kledning (Grunnet + ett strøk. 
Krympesprekker kan forekomme. Etterbehandling må 
påregnes innen ett til tre år). På takterrasser/balkonger/
markterrasser leveres impregnert tremmegulv. 
Terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon. 
Balkonger kan få søyler for understøttelse. Utforming av 
rekkverk på balkong er i glass/stål og på takterrasser i 
tre med håndløper i stål. Innvendige vegger utføres med 
stenderverk, kledd med gipsplater. Mineralull i vegger 
mot våtrom, øvrige innervegger er ikke isolert. Det vil 

mocka som standard, med mulighet for å velge mellom   
andre farger/overflater innenfor Marbodals sortiment 
av laminatbenkeplater, uten tillegg i pris. Selger kan 
velge å levere tilsvarende kvalitet fra annen anerkjent 
leverandør. De kostnadsfrie alternativene tilbys under 
forutsetning av at kjøkkenløsningen/mengden ikke 
endres i tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning for den 
enkelte bolig vil bli utarbeidet og overlevert i forbindelse 
med tilvalgsprosessen. 

Kjøkken leveres forberedt for integrerte hvitevarer, med 
hel benkeplate uten hulltaking for platetopp. Det leveres 
skrog og fronter til integrert oppvaskmaskin og integrert 
kombiskap kjøl-/frys. Videre leveres oppvaskbenk 
med ettkums vask og ettgreps armatur. Hvitevarer og 
montering av hvitevarer er ikke inkludert i leveransen, 
men kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen. 
Uttrekkbar ventilator medfølger.

Garderobe
Det leveres ikke garderobeskap som standard. Mulig 
plassering av garderobeskap er stiplet på salgstegning/
kontraktstegning. Garderobeskap kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen.

Innvendige dører
Innvendige hvite/formpressede dører eller tilsvarende, 
med hvite karmer og dørvridere i blank eller børstet 
utførelse. Terskler med luftoverstrømning for ventilasjon.

Innredning bad
Innredning fra Foss bad med servantskap i hvit matt 
utførelse. Bredde 120 cm, i henhold til kontraktstegning. 
Speilskap. Lys over speil samt LED downlights i himling. 
Ettgreps servantbatteri og ettgreps dusjbatteri. På 
bad leveres takdusj (Square takdusj fra Gustavsberg 
eller tilsvarende). Rette dusjvegger i glass. Dusjsone er 
nedsenket med en flishøyde. Vegghengt klosett i hvitt 
porselen med dempesete og utenpåliggende sisterne. 
Det er avsatt plass, og leveres opplegg for vaskemaskin 
og tørketrommel på bad i leiligheter (forutsetter 
kondenstørketrommel).

være noen synlig dragere i boligen. Yttertak er bygget 
opp som kompakttak med isolasjon og tekking av papp 
eller folie. Takrenner og nedløp i stål.

Standard innvendig behandling
Gulv: Alle rom med unntak av sportsbod, entré og bad 
leveres med 13 mm 1-stavs hvitlasert eikeparkett som 
standard. Det vil bli anledning til å velge tilsvarende 
eikeparkett i natur utførelse, uten tillegg i pris (forutsetter 
bytte i hele boligen og innen nærmere fastsatte frister).

Det leveres keramiske fliser i format 30x60 cm i entré. 
Standard éntreflis er matt grå, men kjøper kan vederlagsfritt 
velge mellom ytterligere tre farger i samme flisserie. 

På bad leveres det keramiske fliser i format 30x30 cm. 
Standard gulvflis på bad er matt grå, men kjøper kan 
vederlagsfritt velge mellom ytterligere tre farger i samme 
flisserie. I nedsenket sone i dusj leveres tilsvarende flis i 
et mindre flisformat iht. flisprogram tilrettelagt av selger, 
men kjøper kan vederlagsfritt velge mellom ytterligere tre 
farger i samme flisserie. Flisene som er planlagt benyttet 
er utstilt i visningslokalet på tomten. Selger tar forbehold 
om å levere flis i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. 
I sportsbod leveres asfalt eller ubehandlet betong. 

Vegger: Alle innvendige vegger med unntak av bad og 
sportsbod leveres med gipsplater, sparklet og malt i lys 
farge. På bad leveres keramiske fliser i format 30x60 cm 
iht. flisprogram tilrettelagt av selger. Standard veggflis er 
lys grå matt, men kjøper kan velge mellom ytterligere tre 
vederlagsfrie alternativer. Sportsbod leveres uisolert og 
med åpent stenderverk. 

Himlinger: Hvitmalt gipsplank med fas i alle boligrom 
som males hvit med to strøk maling. Rørføringer vil i all 
hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller 
delvis nedforede gipshimlinger, fortrinnsvis i entré, bad 
og over kjøkkenskap. Det vil være noen synlige dragere 
(bærebjelker) i boligen. 

Kjøkken 
Kjøkkeninnredning type Marbodal Arkitekt plus, lys 
grå. Laminat benkeplate med rett forkant i farge svart 

Vinduer/vindusdører
Dører og vinduer i tre med energiglass i henhold til 
forskriftskrav. Vinduer leveres ferdig malt fra fabrikk i 
mørk grå eller sort utførelse både innvendig og utvendig.

Hovedinngangsdør
Slett hovedinngangsdør med vindu. Sort eller mørk grå 
utførelse. 

Listverk
Alt av listverk/gerikter rundt gulv, tak, vinduer og dører 
leveres ferdig hvitmalt fra fabrikk med synlige stifter. 
Overgang mellom vegg og tak utføres med hvitmalte 
lister fra fabrikk med synlige stifter. 

Diverse utstyr
Brannslukkingsutstyr og røykvarslere leveres i henhold 
til forskriftskrav. Alle boliger (med unntak av leiligheter 
i plan 2 i 4-mannsboligene) får frostsikker utvendig 
vannkran (kaldtvann) på sørsiden av 4-mannsboligene i 
plan 1. 

Ventilasjon og oppvarming
Det vil bli montert ventilasjonsaggregat med 
varmegjenvinner i hver enkelt bolig. Plassering av 
ventilasjonsaggregat vil bli besluttet i forbindelse 
med detaljprosjektering. På kjøkken leveres uttrekkbar 
ventilator med avkast via sjakt til tak.

Energibehov til oppvarming og varmtvann dekkes av 
fjernvarme. Oppvarming av leilighetene vil bli levert som 
vannbårent anlegg med gulvvarme. Dette gjelder ikke 
boder. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at overflate-
temperatur på flislagte gulv ikke kan bli like høy med 
vannbåren varme som med elektriske varmekabler.
 
Varmt forbruksvann fra fjernvarme/varmesentral. 
Energi/oppvarmingskarakter for den enkelte bolig 
kan innhentes hos megler etter at detaljprosjektering 
er gjennomført, og vil for øvrig utgjøre en del av 
FDV-dokumentasjonen den enkelte kjøper får ved 
ferdigstillelse.

Leveransebeskrivelse — Epletunet trinn 4Leveransebeskrivelse — Epletunet trinn 4
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Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett 
fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på 
kjøkken og i boder, samt kabelføringer langs yttervegger 
og vegger med lyd og brannkrav. Som tilvalg kan det 
velges ekstra punkt som kan bli trukket åpent. Det 
vil bli montert stikkontakt forberedt for vaskemaskin 
og tørketrommel. Alle rom får stikkontakter og 
lampepunkter etter NEK400:2018. Det leveres belysning 
i boder og sportsbod. På bad og i entre leveres LED 
downlights i himling.

Ved inngangsparti, balkong og markterrasser mot 
sør leveres 1 stk. utelampe. På markterrasse mot sør, 
takterrasser og på balkong leveres stikkontakt med to 
uttak, eventuelt lampe med integrert stikkontakt. 
  
TV/radio/telefon
Det leveres fremføring med trekkerør til ett TV-uttak i 
stue. Anlegget leveres ferdig kablet med kollektiv avtale 
og 3-års binding til anerkjent leverandør. 

Tegninger av tekniske anlegg
Alle tekniske anlegg, herunder skap, inspeksjonsluker 
og fremføringer til disse, blir ikke inntegnet på 
tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det 
utarbeides punktplaner for elektro i forbindelse med 
tilvalgsprosessen. 

Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger 
for blant annet fremføring av sjakter for vann/avløp, 
fjernvarme, ventilasjonskanaler og elektriske føringer. 
Slike endringer kan også medføre avvik fra de arealer 
som fremkommer av plantegningene i prospekt og 
kontraktstegning. 

Parkering
Det medfølger 1 stk. parkeringsplass inne i 
parkeringshuset. Det vil være anledning til å kjøpe ekstra 
parkeringsplasser inne og ute (begrenset antall plasser) i 
henhold til den enhver tid gjeldende prisliste.

Parkeringsplassene vil ha en bredde på ca. 2,5 m fra 
delelinje eller senter av tilliggende søyle.

Varmesentral
Hver bolig får en varmesentral plassert i skap, helt eller 
delvis innfelt i vegg, inne i boligen eller i tilliggende 
sportsbod. Plassering av varmesentral besluttes av 
selger i forbindelse med detaljprosjektering.

Bygg fordelerskap til strøm og TV/internett
Det vil bli satt opp fordelerskap for strøm og tv/
internett inne på tomten. Det vil også bli satt opp felles 
fjernvarmesentral, ca. 6 kvm stor, inne på tomten. Bygg/
skap er ikke inntegnet på utomshusplan og endelig 
plassering av disse blir besluttet ved detaljprosjektering 
av prosjektet. 

Kummer
Det vil bli etablert kummer i forbindelse med spredenett 
for forbruksvann, overvann samt avløp inne på 
tomten. Endelig plassering av disse blir besluttet ved 
detaljprosjektering av prosjektet. Kummer kan bli 
etablert i private hager. 

Rømningsstiger
Det vil bli montert rømningsstige fra boliger med 
takterrasser (1 felles brannstige for leilighetene i plan 
2 i 4-mannsboligene). Plassering av stige kan endres i 
forbindelse med detaljprosjektering. Endelig plassering 
blir gjort med bakgrunn i anbefaling fra brannkonsulent.

Tilvalgsmuligheter
Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er 
beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å 
gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Entreprenør vil i 
god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en 
tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for beslutning vil 
fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på tekniske 
installasjoner, som ventilasjonskanaler, elektriske 
installasjoner eller avløp og vanntilførsel. 

Det gis heller ikke anledning til å endre på utvendig 
fasade eller vindusform.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må 
interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister 

Dekke i parkeringshuset og på taket av dette 
leveres med asfalt, drensasfalt eller betong. Vegger 
i parkeringshuset vil være delvis åpne mot friluft og 
delvis i støvbundet betong. Himling i støvbundet 
betong/isolasjon. Fri kjørehøyde vil være ca. 2,1 m med 
stedvis lavere takhøyde grunnet eventuelle tekniske 
installasjoner. Det etableres ikke sluk med oljeutskiller. 
Vannansamling kan forekomme som følge av 
snøsmelting på biler og ved nedbør.

Utomhusarbeider
Private hagearealer anlegges med gressbakke/
ferdiggress. Felles hagearealer vil bli tilsådd (delvis 
stedstypisk vegetasjon). Det vil bli etablert uteplasser, 
lekeplasser og utebelysning, men omfang/typer er 
ikke endelig bestemt. Lier kommune stiller krav til 
at regnvann skal fordrøyes lokalt på tomten. Ved 
større nedbørsmengder må det påregnes noen 
vannansamlinger på private gressbakker, samt deler av 
fellesareal.

Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig 
levering, utforming og materialvalg for utomhusanlegget. 

Utomhusanlegget på Epletunet vil bli opparbeidet 
trinnvis, i sammenheng med de ulike byggetrinn, og 
vil først være endelig ferdigstilt i forbindelse med 
sluttføring av dette byggetrinnet. 

Sportsbod
Hver bolig får 1 stk. utendørs sportsbod. Boden leveres 
med gulv i ubehandlet betong eller asfalt. Sportsbod 
leveres uisolert, og med synlig stenderverk.

Postkasser og avfallsbeholdere
Postkasser blir plassert på fellesstativer inne på feltet. 
Det blir lagt opp til delvis nedgravd avfallsystem. 

EL-skap
Hver bolig får et strømskap plassert på fasaden, i 
tillegg til sikringsskap inne i boligen. Plassering av skap 
besluttes av selger i forbindelse med detaljprosjektering.

for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas 
forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har 
ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være 
mulig å få levert av selger. 

Annet
Det kan bli høydeforskjell (trinn) fra stue og ut på 
balkong for leiligheter i plan 2 i 4-mannsboligene.

Oslo, 26.10.2020
Solon Bolig AS
v/ Lier Boligutvikling AS
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Selger/Hjemmelshaver
Lier Boligutvikling AS, org.nr. 915 508 960
C/O Solon Bolig AS
Postboks 1847 Vika, 0123 Oslo

Eiendomsmegler
Sem & Johnsen Prosjektmegling (Nyeboliger AS) 
org.nr. 997 812 824, Postboks 1488 Vika, 0116 Oslo. 
www.sem-johnsen.no/avdelinger/prosjektmegling
v/ ansvarlig megler:
Vegar Skredlund  
Mobil: 95 40 84 49 
E-post: vs@sem-johnsen.no  

Christopher Lejonberg 
Mobil: 47 37 10 31 
E-post: cl@sem-johnsen.no  

Megler har et vederlag på 1,0 % av salgssum. Dersom 
handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav 
på vederlag. Vederlag og utlegg betales i sin helhet 
av selger. I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om 
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er 
megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll 
av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller 
krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling, kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen.

Overtagelse og innflytting
Byggestart forventes 1./2. kvartal 2021. Forventet 
ferdigstillelse er 4. kvartal 2021/1. kvartal 2022. Disse 
tidspunktene er foreløpig, ikke bindende, og utløser 
ikke dagmulkt. 

Når selger har opphevet forbeholdene som selger 
har satt i kjøpekontrakten, skal selger fastsette en 
overtagelsesperiode som ikke skal være lenger enn 
3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når 
overtagelsesperioden begynner og slutter. Cirka 10 uker 
før ferdigstillelse av eiendommen skal selger gi kjøper 
skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Denne 
endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og 

som vil bli innkalt av forretningsfører. Det tas videre 
forbehold om at selger vil innkreve oppstartskapital/
likviditetstilskudd også til realsameiet som er etablert (se 
eget avsnitt senere i denne salgsoppgaven). Inntil 
kr 2 000,– vil kunne bli innkrevet som en 
engangsinnbetaling i denne sammenheng.

Betalingsplan
Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales 
ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto. Skriftlig 
dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper. 

Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto 
tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger 
har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 
47. Stilles ikke slik garanti, tilfaller rentene på innbetalt 
beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for 
delinnbetalingen. Kjøper plikter ikke å innbetale 
noen del av kjøpesum før selger har stilt garanti iht. 
bustadoppføringslova § 12.

Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og 
evt. tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto senest 
én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes 
betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller 
ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte 
innbetalinger har selger rett til å heve handelen og 
foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper 
ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som 
følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av 
sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, 
herunder også for renter og andre omkostninger, som 
påløper på grunn av kjøpers mislighold.

Fellesutgifter
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men 
stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære 
driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil blant annet 
avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer 
og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. 
Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr 18,– til 
kr 25,– per kvm BRA per måned. Fellesutgiftene skal 
blant annet dekke kommunale avgifter, forsikring, 
forretningsførsel, revisjon, strøm fellesarealer, 

skal ligge innenfor overtagelsesperioden. 
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom ikke 
byggearbeidene er igangsatt per 31.12.2021.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt dokumentasjon 
som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg 
som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med 
oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlige for 
de forskjellige arbeider/produkter.   

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge 
innen overtagelse av boligene. I motsatt fall anbefaler 
megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest 
på boligen, selv etter at boligen er overlevert kjøper. 
Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte 
kan foreligge lang tid etter overtagelse og blant annet 
avhenger av årstid for opparbeidelse av uteareal og 
endelig ferdigstillelse av felles infrastruktur.  Midlertidig 
brukstillatelse gir kjøper anledning til å ta boligen i bruk. 
Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for 
selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen. Boligene 
på feltet kan bli overlevert i etapper.

Priser
Priser på boligene fremgår av vedlagte prisliste. Selger 
står til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte boliger 
og parkeringsplasser. Kontakt megler for nærmere 
informasjon. 

Kjøpsomkostninger
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av andel tomteverdi, ca. 
kr 125,– per kvm BRA (se prisliste). Gebyr for tinglysning 
av skjøte, f.t. kr 585,–. Tinglysningsgebyr og attestgebyr 
for pantobligasjon i forbindelse med etablering av 
eventuelle lån, f.t. kr 792,– per obligasjon inkl. attest. 
Seksjoneringsgebyr kr 5 000,–. Det tas forbehold om 
endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i 
tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

I tillegg innbetales à konto kr 50,– per kvm BRA til 
sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Dette er ikke en 
kjøpsomkostning, men et likviditetstilskudd til sameiet 

vedlikehold av fellesarealer og internveier samt brøyting 
og strøing.

Fellesutgiftene skal også dekke sameiets andel av 
utgifter knyttet til drift og vedlikehold av fellesfunksjoner 
i Lier Hageby. Dette omfatter blant annet strøm til 
fellesanlegg, drift og vedlikehold av fellesarealer samt 
brøyting og strøing av internveier innenfor Lier Hageby.  

Tappevann (fjernvarme) kommer i tillegg. Disse avregnes 
basert på faktisk forbruk og faktureres enten direkte fra 
fjernvarmeselskap eller via sameiet.

Utgifter til basisabonnement for internett/kabel-TV 
kommer også i tillegg. 

Selger vil budsjettere driftskostnadene for første hele 
driftsår, og på bakgrunn av dette beregne andel av 
felleskostnader som kjøper er forpliktet til å dekke. 
Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter forplikter 
kjøperen i forbindelse med dette. Driftskostnadene er 
budsjettert på bakgrunn av erfaringstall fra lignende 
boligprosjekter og vil kunne være gjenstand for senere 
endringer etter vedtak i årsmøtet. 

Garantier
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og 
selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesum i 
byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering 
av boligen til kjøper.

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger 
er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til 
bustadoppføringslova § 47.

Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av 
garantier knyttet til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger.

Ligningsverdi og eiendomsskatt
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. 
Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en 
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en 
såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert 

S
ID

E
 1

0
4 S

ID
E

 10
5

Li
er

 H
ag

eb
y 

—
 E

pl
et

un
et

lierhageby.no



Salgsoppgave — Epletunet trinn 4Salgsoppgave — Epletunet trinn 4

bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man 
måtte eie). Interessenter oppfordres til å sjekke www.
skatteetaten.no eller kontakte megler for nærmere 
informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. Det tas 
forbehold om at regelendringer kan medføre endret 
ligningsverdi for boligene. Lier kommune har per tid ikke 
innført eiendomsskatt på bolig.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til 
overtakelse. Det vil, på vegne av sameiet, bli inngått 
forsikringsavtale som løper fra overtakelsen, slik at 
sameiet er løpende forsikret også når kjøperne flytter inn 
og har overtatt sine boliger. Kjøper må selv tegne innbo- 
og løsøreforsikring.

Matrikkel/Adresse
Gnr. 95 Bnr. 146 i Lier kommune. Seksjonsnummer for 
hver bolig fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. 
Adresse eller husnummer er ikke fastsatt per tid, men vil 
bli endelig fastsatt av kommunen innen overtagelse. 

Tomt
Eiet tomt på ca. 8 777 kvm. 

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, i 
detaljreguleringsplan for Lier Hageby vedtatt 20.06.2017. 
Reguleringskart og reguleringsbestemmelser utgjør 
en del av salgsoppgavens vedlegg. Tilstøtende 
eiendommer er regulert til følgende formål:  
Gnr 95/150 er regulert til lekeplass og er planlagt 
ferdigstilt før ferdigstillelse av salgstrinn 1 og 2 på 
Epletunet. Nord for lekeplassen, på gnr 95, bnr 145, vil 
neste salgstrinn i Lier Hageby bli etablert. Feltet er 
illustrert med planlagt bebyggelse i utomhusplanen for 
Epletunet. Det gjøres oppmerksom på at endelige planer 
for feltet ikke er utarbeidet og at det kan bli avvik fra 
utomhusplanen i type bebyggelse og plasseringen av 
denne. 

Gnr 95, bnr 149 er regulert til felles parkeringsplass 
på grunn. Under parkeringsplassen, og delvis under 
tomten på Epletunet, er det regulert parkeringskjeller. 

tinglysning av slike erklæringer. Kontakt megler for 
nærmere informasjon.

Avtalemessige forhold
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert 
kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere 
salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere 
seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven 
ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en 
og samme juridiske person. Vedtekter for sameiet vil bli 
utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører 
og sendes kjøperne i forbindelse med innkalling til 
konstituerende årsmøte. Vedtekter for realsameiet (se 
infomasjon om realsameiet lenger ned) er utarbeidet 
og følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Det 
forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag 
for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i 
henhold til vedtektene på senere årsmøter/sameiemøter.

Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle 
salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på 
grunnlag av denne kjøpekontrakten og en eventuell 
aksept av bud fra selger gis under samme forutsetning. 
Standard kjøpekontrakt er et vedlegg til denne 
salgsoppgave.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som 
regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved 
avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom 
der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part 
legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. 

For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for 
eierseksjonssameiet og driften av dette.

Avbestilling
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir kjøper en 
avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli 
holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som 
følge av en eventuell avbestilling, herunder eventuell 
redusert salgspris på boligen ved et resalg. Bestilte 

Byggegrense for parkeringskjeller fremkommer av 
plankart. Parkeringsplassen og parkeringskjelleren vil 
betjene boligene på Epletunet, i tillegg til flere av de 
andre boligfeltene i Lier Hageby. 
Gnr 95, bnr 151 er regulert til boligbebyggelse – 
blokkbebyggelse. Bebyggelsen er nylig renovert og 
konvertert til selveierleiligheter. 

Gnr 95, bnr 148 er regulert til institusjonsformål, men 
er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruk- 
natur og friluftsområde (kommuneplanen går 
foran reguleringsplanen). Eiendommen eies av Lier 
Boligutvikling AS, som i forbindelse med rullering av 
kommuneplan for Lier kommune vil fremme forslag 
om at eiendommen omdisponeres til boligformål. Slikt 
forslag er også fremmet tidligere, men foreløpig avvist 
av Lier kommune. Frem til en eventuell utvikling vil 
eiendommen etter planen bli driftet i sammenheng med 
jordene tilknyttet Foss Gård.

Forpliktelser/Rettigheter/Erklæringer/Heftelser
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser 
som grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som 
vedlegg til denne salgsoppgave og er før seksjonering 
av eiendommen. Seksjonene vil være fri for rene 
økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett 
til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte 
sameiers fellesforpliktelser. Selger kan også tinglyse 
bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre 
prosjektet, pålagt av offentlige myndigheter eller 
bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold. Det 
vil blant annet bli tinglyst en erklæring som regulerer 
rettigheter og plikter knyttet til bruk, drift og vedlikehold 
av arealer som er felles for alle beboere i Lier Hageby 
(alle delfelt).

I forbindelse med tilknytning til fjernvarmeanlegg vil det 
bli inngått en kontrakt med fjernvarmeselskapet med 
10-års bindingstid. Energiprisen reguleres av Energiloven 
§ 5-5 ("Prisen for fjernvarme skal ikke overstige 
prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende 
forsyningsområde").
For i det tilfellet at nødvendige erklæringer ikke er 
tinglyst før overtagelse, plikter kjøper å medvirke til 

tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike 
tilfeller uansett betales av kjøper.

Selger kan kreve utbetaling av kjøpers delinnbetaling til 
dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag. 

Eierform og organisering
Eierseksjonen vil tilhøre et eierseksjonssameie. 
Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse 
med seksjoneringen. 

Boligene på Epletunet vil disponere parkeringsplasser 
på gnr 95, bnr 149 og i underliggende anleggseiendom 
(ennå ikke etablert). Gnr 95, bnr 149 og underliggende 
anleggseiendom vil være eiet av realsameiet (se neste 
punkt) og den enkelte boligeier vil få en vedtektsfestet 
rett til en eller flere angitte parkeringsplasser. I 
forbindelse med overtagelser beholder selger 
fordelingsrett til parkeringsplasser inntil alle seksjoner 
er overlevert. Selger forbeholder seg retten til å 
organisere og fordele parkeringsplasser på alternative 
måter. Som seksjonseier får kjøperen en enerett til 
bruk og disponering av sin bolig. Sameiets tomt vil 
være fellesareal og seksjonseierne får felles bruksrett 
til denne, dog slik at kjøper får vedtektsfestet rett til 
å disponere hage/terrasseareal i tilknytning til egen 
boenhet (slik dette fremkommer av utomhusplan). 
Alternativt vil hage/terrasseareal i tilknytning til den 
enkelte boenhet bli seksjonert som tilleggsareal til 
boenheten. De andre seksjonseierne har, i henhold 
til Eierseksjonsloven, panterett i seksjonen for krav 
mot sameieren som følger av sameieforholdet. Denne 
panteretten (legalpanten) er fastsatt i eierseksjonsloven 
til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G).

Deler av Stokkeveien er privat. Drift- og vedlikehold 
besørges og bekostes av et veilag. Sameierne i Lier 
Hageby er forpliktet til å være medlemmer i veilaget. 

Lier Hageby/Realsameie/Velforening 
Utbyggingen av Epletunet utgjør fjerde salgs- og 
byggetrinn i prosjektet Lier Hageby. Totalt er utbygging 
planlagt i syv trinn, hvorav to trinn med blokkbebyggelse 
(rehabilitering og konvertering av eksisterende 
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sykehusbygg). Totalt vil prosjektet kunne bestå av 
mellom 250 og 300 boliger. 

Fellesarealene innenfor Lier Hageby vil bli utbygd 
trinnvis, i sammenheng med de enkelte felt. I forbindelse 
med Erletunet (salgstrinn 1) har offentlig infrastruktur 
blitt etablert samt frukt-, bær- og grønsakshage sørøst 
for Erletunet. I forbindelse med Soltoppen (salgstrinn 
2) er det etablert lekeplasser i tilknytning til feltet. I 
forbindelse med Epletunet opparbeides og etableres det 
store grøntdraget med turvei, fotballbane og lekeplasser 
(omtalt som f_BLK1 i reguleringsplanen).

Hvert byggetrinn/delfelt innenfor Lier Hageby er planlagt 
organisert som et eget sameie. Dette sameiet får ansvar 
for drift og vedlikehold av fellesarealer på sameiets egen 
tomt. Tomt tilhørende de ulike sameiene er illustrert i 
vedlegg til denne salgsoppgaven. 

Alle fellesarealer, på eiendommer som ikke eies av 
det enkelte sameie, er organisert i et realsameie. I 
et realsameie er sameieandelene forbundet med 
eiendomsrett til annen eiendom, slik at den som til 
enhver tid er eier av eiendommen også har rettigheter 
og plikter i sameieeiendommen/realsameiet. 

Det enkelte boligsameie vil være eier av sameieandelene 
i realsameiet og realsameiet vil få et styre bestående av 
en representant fra hvert sameie. I realsameiermøter vil 
hvert sameie ha én stemme hver. 

I perioden frem til alle sameiene er etablert vil selger ha 
stemmerett for felter som ennå ikke er realisert. 

Realsameiet vil stå som eier av, og ha det fulle ansvar for 
å ivareta drift og vedlikehold av dets eiendommer, vist 
med skravur i vedlegg. Dette omfatter blant annet frukt-, 
bær- og grønsakshage, grøntområder og lekeplasser, 
internveier/fortau, parkeringsplasser, infrastruktur i 
grunnen og enkelte felles renovasjonspunkt. 

Kostnadene knyttet til overnevnte fellesfunksjoner skal 
avvike fra sameiebrøken, og dekkes etter prinsippene 
under:

av etterspørselen etter boliger. Selger står fritt til å 
gjennomføre hele eller deler av samtlige byggetrinn. 

Kjøper plikter til å medvirke til at selger kan gjennomføre 
øvrige deler av prosjektet Lier Hageby, herunder 
eventuelle endringer selger finner hensiktsmessig/
forsvarlig. Medvirkningsplikten omfatter, men er ikke 
begrenset til, signering av eventuelle private- og 
offentligrettslige søknader/erklæringer i forbindelse med 
byggesak, deling/seksjonering, grensejusteringer og 
tinglysing. 

Forretningsførsel
Selger vil på vegne av sameiet, inngå en avtale med 
forretningsfører før konstituerende årsmøte. Opphør/
oppsigelse av forretningsfører er regulert i vedtektene og 
eierseksjonsloven. Kjøper aksepterer at selger står fritt til 
å velge forretningsfører.

Adgang til utleie
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt 
leie den ut til boligformål iht. eierseksjonsloven 
(korttidsutleie).

Arealangivelser 
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) 
som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige 
boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. 
Sportsbod ved inngangsparti (gjelder rekkehusene) 
er også regnet som en del av bruksarealet (BRA). I 
tillegg opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens 
bruksareal (BRA) fratrukket sportsbod (gjelder 
rekkehusene) ved inngangspartiet, innvendige boder og 
veggene til disse.

Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen 
tilfeller avrundet til nærmeste halve kvadratmeter. 
Arealer oppgitt på de enkelte rom på kontraktstegning 
kan bli justert i forbindelse med detaljprosjektering. 

Byggemåte/Standard/Utstyr
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre/stål. 
Fasader/yttervegger utføres med beiset kledning 
(grunning og ett strøk fra fabrikk), bindingsverk og isolert 

Feltene 1-7 bygges ut trinnvis, og kostnadene i 
realsameiet fordeles løpende på de delfelt som til enhver 
tid er ferdigstilt og overlevert boligkjøpere.
Drift og vedlikehold av felles uteoppholdsarealer og 
internveier/fortau (herunder brøyting/strøing, strøm i 
fellesarealer og felles vannposter): Kostnadene fordeles 
med lik andel etter bruksareal (BRA) i hver enkelt 
boenhet i Lier Hageby. Lier Hageby omfatter i denne 
sammenheng alle boliger i felt 1-7 som vist i vedlegg til 
denne salgsoppgaven. 
 
Drift og vedlikehold av felles parkeringsplasser 
(gjelder kun felles parkeringsplasser på områder 
skravert i vedlegg): Kostnader til drift og vedlikehold 
av felles parkeringsplass på terreng, i carport 
og i parkeringskjeller fordeles med lik andel per 
plass, og belastes den enkelte p-plasseier. For 
gjesteparkeringsplasser belastes hvert enkelt sameie 
for drifts- og vedlikeholdskostnader for det antall 
gjesteparkeringsplasser som feltet er pålagt og som er 
lokalisert innenfor det skraverte området.

Drift- og vedlikehold av felles teknisk infrastruktur, 
herunder fiber, vann/avløp, overvannssystemer og 
elektrisitet (gjelder infrastruktur innenfor området 
skravert i vedlegg): Kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold av slik felles infrastruktur fordeles med lik 
andel etter bruksareal (BRA) i hver enkelt boenhet i Lier 
Hageby. Merk imidlertid at kostnader knyttet til forbruk/
abonnement i den enkelte bolig skal såfremt mulig 
fordeles på den enkelte boenhet. 

Renovasjon: Eventuelle renovasjonspunkter som 
betjener flere sameier fordeles på disse sameiene/
sameierne basert på bruksareal (BRA) i den enkelte bolig. 
Overnevnte omfatter både løpende renovasjonsgebyr og 
drift og vedlikehold av renovasjonssystemet. 

For å sikre kostnadseffektiv og rasjonell drift av samtlige 
fellesarealer innenfor Lier Hageby vil selger forsøke å 
legge til rette for en samkjøring av drift og vedlikehold, 
på tvers av de ulike sameiene og realsameiet. 

Fremdrift i utbyggingen vil blant annet avhenge 

med mineralull i henhold til TEK17. Terrasser på tak og 
mark får impregnert tremmegulv. Innvendige vegger 
utføres med stenderverk i stål eller tre, kledd med 
gipsplater. Mineralull i vegger mot våtrom. Etasjeskiller i 
4-mannsboligene er planlagt utført i tre.

For utfyllende informasjon vises til 
leveransebeskrivelsen som utgjør en del av denne 
salgsoppgaven.

Energimerking
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke 
per tid. Energiattester vil bli utarbeidet av selger 
i samarbeid med utførende entreprenør etter at 
detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil 
energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes 
hos megler. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av 
informasjonen kjøper får i en håndbok ved overtagelsen 
(FDV-dokumentasjon).

Tilvalg og endringer
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning 
til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli 
presentert i en egen tilvalgsbrosjyre og omfatter blant 
annet ulike typer parkett, veggfarger, fliser på bad, 
fronter på kjøkken- og baderomsinnredninger, bad- og 
kjøkkenarmaturer og endringer i elektroinstallasjoner.   
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av 
kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle 
tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør 
i separat avtale. 

Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers 
klientkonto, eller faktureres direkte fra entreprenør/
selger. Endringer ut over de som fremkommer i 
tilvalgsbrosjyren må på fritt grunnlag vurderes av selger, 
entreprenør og dennes underleverandører. Det kan 
ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan 
uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse 
eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. 
Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, 
vindusform og plassering av vann og avløp.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må 
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interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister 
for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas 
forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har 
ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være 
mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere 
informasjon innen budgivning.

Alle kostnader forbundet med tilvalg skal være innbetalt 
før overtagelse.

Forbehold
Byggestart forutsetter: 
• Et tilfredsstillende forhåndssalg, minimum 60 % av 

leilighetene
• At rammetillatelser og igangsettelsestillatelser, 

i samsvar med selgers foreliggende planer for 
eiendommen, blir gitt

• At detaljprosjekteringen ikke avdekker forhold som 
vesentlig fordyrer eller umuliggjør planlagt utvikling 
av eiendommen

• At det inngås en for selger tilfredsstillende  
entrepriseavtale

Dersom overnevnte forutsetninger ikke er oppfylt 
innen 31.12.2021 skal selger kunne kansellere inngått 
kjøpekontrakt.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes 
saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften 
for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med 
videre som følge av dette.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen 
og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid 
leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. 
Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside 
og leveransebeskrivelsen, er det den endelige 
leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. 
Omfanget av leveransen er begrenset til dette.

Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte 
plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av 
den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses 
som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 

Se egen illustrasjon vedlagt. 
Selger presiserer særskilt at utforming og omfang 
av gjerder, murer og støttemurer kan avvike fra 
illustrasjonene samt fasadetegninger (herunder 
kontraktstegning). Se også beskrivelse om utomhus i 
leveransebeskrivelsen. 

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller 
forkaste et hvert bud/ kjøpetilbud, herunder bestemme 
om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil 
akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Det 
vises for øvrig til Lov om eierseksjoner.

Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard 
kjøpekontrakt og budskjema/midlertidig kjøpekontrakt 
som vil bli benyttet ved salg. Selgers standard 
kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått før bud 
inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i 
kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis 
interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av 
skjøte, må det tas forbehold om dette i budskjema/
midlertidig kjøpekontrakt. Ved eventuell endring 
i eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter 
bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på 
kr 30.000,– inkl. mva. som innbetales til meglers 
driftskonto. Eventuell endring krever selgers forutgående 
samtykke. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte 
slikt samtykke. Ervervet vil etter eventuelt samtykke 
kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger 
vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig 
kun forholde seg til kjøper. Oppgjør etter salg vil skje 
gjennom megler eller meglers underleverandør. Selger 
forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av 
kjøpere.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, 

medfølger ikke, så som f.eks. hvitevarer, og det vil derfor 
fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som 
ikke inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og 
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. 
Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger 
av ulike boliger og gjenspeiler ikke en aktuell bolig. 
Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere 
dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til 
terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) 
før budgivning. Det gjøres videre oppmerksom på 
at omfanget av murer og fyllinger, samt bebyggelse 
på nabotomter, ikke fremkommer korrekt av 
3D-perspektiver. 

Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og 
salgsoppgave er gitt med forbehold om selgers rett til 
endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, 
forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard 
vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger 
har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike 
endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre 
endring av boligens areal eller liknende.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den 
ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse 
fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet 
for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men 
er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse 
med detaljprosjekteringen. Selger står fritt til å endre 
boligbetegnelse i prosjekteringsprosessen og det tas 
forbehold om eventuell mindre endring av antall boliger.

Vedlegg til denne salgsoppgave samt illustrasjoner 
viser bebyggelse på øvrige delfelter i Lier Hageby. 
Endelig bebyggelse, både med hensyn til antall boliger, 
type boliger og plasseringen av disse, vil avvike fra 
illustrasjonene. Av utomhusplanen fremkommer 
kotehøyde på bebyggelsen på delfeltet nord for 
Epletunet. Bebyggelsen på dette delfeltet er ikke endelig 
fastsatt, og endelige kotehøyder kan avvike fra de 
angitte. Det gjøres videre oppmerksom på at selger har 
planer om utvikling også av jordet sørvest for Epletunet. 

prospekt og salgsoppgave. 

Følgende dokumenter utgjør en del av denne 
salgsoppgave
• Leveransebeskrivelse
• Plan- og fasadetegninger
• Foreløpig utomhusplan
• Prisliste
• Budskjema/Midlertidig kjøpekontrakt
• Selgers standard kjøpekontrakt
• Grunnboksutskrift
• Skisse delfelter og fellesarealer
• Reguleringsplan- og bestemmelser
• Illustrasjonsskisse fra reguleringsplanarbeidet
• Skisse over selgers planer for en utbygging sørvest 

for Epletunet
• Vedtekter realsameiet

Oslo, 26.10.2020
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