
Leiligheter på Farmen 



FARMEN 

 

Farmen Boligsameie er del av et popu-
lært og familievennlig boligfelt på Tuv.  

Leilighetene vil  få en fin utsikt over 
nærområde og mot Hemsedal skisen-
ter. Området ligger i umiddelbar nær-
het til friluftsområder og dermed et 
godt utgangspunkt for opplevelser i 
naturen – sommer som vinter. 

I Røggelia planlegges den største al-
pinutbygging i Norge på flere tiår. Det-
te kommer til å få stor betydning for 
fremtidig utvikling på Tuv—definitivt 
et spennende sted for fremtiden! 

Det er opplyst gang og sykkelvei frem  
til Hemsedal sentrum, med en avstand 
på ca. 4 km.  
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PROSJEKTET 

 

Farmen Boligsameie på Tuv består av 10 boli-
ger fordelt på to firemannsboliger og en to-
mannsbolig. 

 
Området vil bli bygd ut i tre trinn. Første byg-
getrinn ble ferdigstilt august 2021. Oppstart 
av byggetrinn 2 i september 2021 som ferdig-
stilles Q3 2022. Planlagt oppstart av bygge-
trinn 3 i Q3 2022.  

Dette er attraktiv og moderne leiligheter i 
skandinavisk stil med gode planløsninger. Lei-
lighetene har bruksareal på 84 m2, som inne-
holder stue / kjøkken, 3 soverom, bad, kombi-
nert bod og vaskerom. Fra åpen stue / kjøk-
kenløsning er det utgang til terrasse.  

Farmen blir organisert som et boligsameie 
med selveierleiligheter.  
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INTERIØR 

KJØKKEN/STUE 

Leilighetene har åpen kjøkken/
stueløsning med utgang til terrasse.  

Kjøkken leveres av Sigdal i modellen 
UNO palett og har rikelig med skap-
plass. Det er flere standard farger på 
skap og benkeplater å velge i. Det er 
tilrettelagt for integrerte hvitevarer. 

Fra stue og kjøkkenavdelingene er det  
flott utsikt over nærområdet og mot 
Hemsedal skisenter. 
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INTERIØR 

SOVEROM 

Leilighetene inneholder 3 soverom.  

På veggene er det valgt malt gips og ferdigbehandlet 
panel fra Vyrk i lune farger.  

 

Illustrasjonsfoto 
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INTERIØR 

BAD OG VASKEROM 

På badet er det baderoms plater i grå utførelse og 
flislagt gulv i grå utførelse med sokkelflis.  

Bademiljø Line 100 cm innredning i hvit utførelse - 
servantskap, speil og lyslist.  

Vaskerom /bod med flislagt gulv i grå utførelse  og 
malt gips i lys utførelse. 
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UTEAREAL PÅ FARMEN 

Hver leilighet har en carport og 
tilhørende utvendig sportsbod 
på 5 m2.  

Det opparbeides gode utearealer 
med en stor lekeplass i umiddel-
bar nærhet.  

For de som ønsker det, kan man 
få tilgang til sin egen kjøkkenha-
ge rett bak boligene. Areal kan 
leies av grunneier 

 

Side 8 



Side 9 



 

AKTIV FRITID 

 
Området ligger i umiddelbar nærhet til fri-

luftsområder og dermed et godt utgangs-

punkt for opplevelser i naturen – sommer 

som vinter. 
 
  På vinterstid kan du kjøre offpiste ned 
  «gummiskogen» i retning Tuv. Det er 
  nærmest «ski in» til Tuv sentrum. 

Rett i nærheten finner du også Solhei-
sen skisenter, isklatring på Fagerset 
eller paragliding fra Vavatn.  

I Hemsedal har du mange langrenns-
muligheter, med 250 km løyper i skog, 
dalbunn og på høyfjellet.  

Hemsedal er kjent for sine fantastiske 
fjell– og toppturer, med blant annet 
den høyeste toppen utenfor  
Jotunheimen, Høgeloft 1918 moh.  

Om sommeren kan du «dingle» i zip 
line over spektakulære Rjukandefos-
sen i vårflom, du kan golfe mellom 
majestetiske fjell i Grøndalen, sykle 
langs gamle Kongeveien, eller snorkle 
i Hemsila.  

Ørretsafari og -fiske i verdensklasse 
må også nevnes.  

Du kommer deg raskt på høyfjellet 
med sykkel, om du ønsker å prøve deg 
på stisykling eller downhill. Klippe-
hopp fra Rjukandefossen er også en 
mulighet—om du tør!  

Fausko Skysstasjon på Tuv, en av de 
fineste festivalplassene til fjells 
(Fauskofestivalen), og har fantastiske  
arrangementer med store stjerner fra 
inn- og utland. 
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OM EIENDOMMEN 
 

Matrikkel og adresser 
Eiendommens matrikkel nr er 
Gnr / bnr 80/91, Hemsedal kommune  
 
Adresser for  firemannsbolig byggetrinn 1: 
Øynevegen 31, 3560 Hemsedal  
Adresser for  firemannsbolig byggetrinn 2: 
Øynevegen  33, 3560 Hemsedal  
 
Utbygger / hjemmelhaver 
Utbygger er Høgsyn AS som har inngått  
utbyggingsavtale med hjemmelhaver. 
 
Reguleringsplan med vedtekter 
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse. 
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Far-
men bustadfelt BU9, plan ID2016003 
I kraft 06.09.2018  
 
Grunnareal 
Eiendommen har et samlet areal på 4468 m2. 
 
Bebyggelse / arealdefinisjoner 
Prosjektet er planlagt bebygd med flerfamiliehus, 
totalt 10 boenheter. 
Oppgitt areal er i bruksareal (BRA) iht NS3940. 
Arealene kan avvike +/- 5% fra oppgitt areal i 
salgsoppgaven uten at det kan påberopes mangel 
ved leveransen. 
 
Heftelser og servitutter 
Det vil bli tinglyst servitutter i form av rettigheter 
og / eller forpliktelser som påhviler eiendommen 
dersom offentlige myndigheter krever det.  
 
Utbyggingstakt og overtagelser 
Eiendommen bygges ut trinnvis med overlevering 
til kjøpere etter hvert som byggetrinnene ferdigstil-
les. Utbygger tar forbehold om at det kan bli gjort 
endringer i deler av prosjektet underveis.  
 
 

 
 
 
 
Videresalg 
Kjøper kan ikke videreselge boenheten før den er 
overtatt og gitt brukstillatelse. 
 
Ferdigattest / brukstillatelse / konsesjon 
Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest før overtagelse. 
Hemsedal kommune har boplikt på helårsboliger. 
Kjøper må i forbindelse med eiendomsoverdragel-
sen fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfri-
het—SLF356. Boligen må benyttes som helårsbolig, 
enten for eier selv, eller leies ut til andre fastboen-
de i kommunen.  
 
Eierforhold / boligsameie / fellesutgifter 
Alle boenheter er selveierseksjoner, organisert som 
et boligsameie i ht «Lov om eierseksjoner» 
LOV-2017-06-16-65. Det vil bli utarbeidet vedtekter 
til sameiet som kjøper plikter å rette seg etter, her-
under betale sin vedtektsfestede andel av fellesut-
gifter.  
 
Eierform: 
Eiet 
 
Byggeår  
2021 
 
Eiendomstype 
Bolig (leilighet i firemannsbolig) 
 
Soverom 
3 
 
Parkering 
Hver leilighet har en carport og en bil oppstillings-
plass. Det følger med utvendig sportsbod på 5 m2.  
 
 
 
 

 
 
Innhold  
Leilighetene har bruksareal ( BRA ) 84 kvm. Det 
vises til vedlagt leveransebeskrivelse knyttet til 
byggemåte, innvendig og utvendig leveranse, stan-
dard og oppvarming. 
 
Areal  
P-rom: 74 kvm BRA: 84 kvm, utvendig sportsbod 
5M2    
 
Vei, vann og avløp 
Kommunal vann og avløp 
Offentlig vei frem til boligsameie. 

 

Beliggenhet 
Farmen Boligsameie er del av et populært og fami-
lievennlig boligfelt på Tuv.  
Leilighetene vil  få en fin utsikt over nærområde og 
mot Hemsedal skisenter. Det er opplyst gang og 
sykkelvei frem  til Hemsedal sentrum, med en av-
stand på ca. 4 km.  
 
Odel 
Det er ikke odel på eiendommen 
 
Skattemessig Formuesverdi 
Formuesverdi  vil bli fastsatt av skatteetaten. 
 

Legal pant 
Kommunen har panterett (legalpant) som sikkerhet 
for riktig betaling av kommunale avgifter og even-
tuell eiendomsskatt.  
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OM EIENDOMMEN 
 
 
Andre rettigheter og Forpliktelser 
Endelige felleskostnader bestemmes av sameiet.  
 
Foreløpig oversikt: 
Forsikring av bygning sameie Øynevegen 31 
Lys og varme i felles gang 
Utelys / gatelys på egen grunn 
Snørydding, utgifter til gartner etc 
Hver enhet betaler kommunale avgifter til Hemse-
dal kommune etter gjeldende satser. 
 
Det er etablert  en velforing for boliger i Øyne og 
Røggevegen. 
 
 
Budgivning 
Leilighetene selges til fastpris. 
 
Priser 
Leiligheter  
Pris pr stk inkl bod og carport:  fra kr. 3 350 000,- 
Omkostninger        fra kr.      11 780,-  
Sum inkl omkostninger      fra kr.  3 361 780,-
    
 
Omkostninger 
Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi,  
ca kr. 10 500,- 
Kr 525,- Tinglysning av skjøte 
Kr 525,- Tinglysning av pantedokument (per stykk) 
Kr 230,- Grunnbok utskrift 

 
Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer,  
satser etc. 
 

 

 

 

 

Tilvalg og endringer  
Forutsatt at man kommer tidlig inn i byggeproses-
sen kan kjøper bestille endringer og tilvalg på føl-
gende poster: 
Material og fargevalg på innvendig vegger, men 
alle brannvegger i leilighetene  kles med gips.  
Kjøkken farge og løsning.  
Type parkettgulv, fliser på våtrom og fliser i gang   
1 etasje.  
Baderominnredning.  
Plassering av elektriske punkt, belysning.  
El-bil lader som tilvalg. 
  

Det utarbeides en tilvalgs avtale med fast pris for 
tilvalg og endringer. 

 
Betalingsbetingelser 
Enheter som er ferdigstilt og gitt brukstillatelse når 
avtale inngår selges etter Avhendingsloven. 
Kjøpesummen betales i sin helhet ved overtagelse. 

 
For enheter som selges før de er ferdigstilt gjelder 
Bustadoppføringslova.  
Det betales 10% av kjøpesummen ved avtalens inn-
gåelse, rest 90% betales ved overtagelse. 
 
Kjøpesum og alle omkostninger skal innbetales til 
meglers klientkonto før overtagelse. 
Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overtagelse 

Etter nærmere avtale med selger. Det gjøres opp-
merksom på at etter oppgjørs– og overtagelses da-
to fortsatt vil foregå byggearbeider rundt eiendom-
men, herunder arbeid med ferdigstillelse av øvrige 
bygg, teknisk installasjoner og utenomhusarbeider. 
Kjøper kan ikke nekte å overta eiendommen mot 
midlertidig brukstillatelse, selv om det gjenstår ar-
beider som nevnt foran eller arbeider gjenstår på 
fellesområder. Det samme gjelder dersom tinglys-
ning av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres 
på overtagelsesdagen. 
 
 
Kontrakt/ Oppgjør 
Eiendomsmegler 1 Fjellmegler etablerer kontrakt 
og tar oppgjør ved salg.  
 
 
Salgsoppgaven inkluderer 
Informasjon om eiendommen 
Utomhusplan / situasjonsplan 
Plantegning 
Leveransebeskrivelse  
Kjøkkentegninger og VVS leveranse. 
Utkast sameievedtekter og felleskostnader 
Ved avvik gir Kjøpekontrakten opplysninger om 
hvilken rekkefølge vedleggene gjelder.  
 
Eiendomsmegler 1 Fjellmegler oversender; 
Kjøpekontrakt. 
Utskrift av grunnboken for eiendommen . 
 
Salgsoppgavedato 

31.10.2021 
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 PROSJEKTET 

Farmen Boligsameie på Tuv består av 
10 boliger fordelt på to firemannsboli-
ger og en tomannsbolig. 
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PLANTEGNING 1.ETASJE 

Leilighetene i 1 etasje leveres med livsløps 

stand. 
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PLANTEGNING 2. ETASJE 
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Leveransebeskrivelse 

Innvendig leveranse  

Standard  

Leiligheter i 1 etasje kan tilpasses bevegelseshemmede / rullestolbrukere. Dette 

gjelder terskelfrie døråpninge til hoved-soverom, bad og vaskerom. Planløsning i 

gang, hoved-soverom, vaskerom, bad og stue / kjøkken tilpasset vendesirkel for 

rullestol. Gjelder ikke de 2 minste soverommene. I tillegg er gang-adkomst og 

inngangsparti utformet for å tilfredsstille krav til universell utforming iht TEK17, 

§8– 6. 

Himlinger  

Leiligheter i 1 etasje: Malte gipsplater i hvit utførelse (0502-Y).  

Leiligheter i 2 etasje: Malte himlingsplater i hvit utførelse (0502-Y).  

Listverk  

Listverk og foringer leveres i hvit utførelse (0502-Y).  

Vegger  

 

  

Gulv  
Leiligheter i 1 etasje: Laminat gulv i alle soverom og kjøkken /stue. Fliser i vind-

fang/gang, bod/vaskerom og gulv på bad.  

Leiligheter i 2 etasje: Laminat gulv i vindfang/gang, alle soverom og kjøkken /

stue. Fliser i bod/vaskerom og på bad. 

Innvendige dører  

Leveres i moderne 1-speils utførelse i hvit farge (0502-Y).  

Vaskerom/bod  

Malte gipsplater vegg i lys utførelse (S1002-Y), flislagt gulv i grå utførelse med 

sokkelflis.  

Kjøkken 
Kjøkkeninnredning levers fra Sigdal i modell Uno palett iht vedlagt tegning. Kjøk-

ken leveres fargen NCS S7005- G80Y (mørk grønn). Andre standard farger kan 

velges. Komfyravtrekk monteres. Hvitevarer kan bestilles som tilvalg. 

Bad 

Bad Baderoms plater i grå utførelse og flislagt gulv i grå utførelse med sokkel-

flis. Bademiljø Line 100 cm innredning i hvit utførelse - servantskap, speil og 

lyslist.  

Teknisk leveranse  

Elektro Installasjon iht NEK 400.  

Leiligheter i 1 etasje: Spotter på bad og gang. Spotteskinne i kjøkken avdeling. 

Kuppel lamper på alle soverom og vaskerom. Stikk kontakter for taklamper på 

kjøkken og stue med dimmer. Det leveres varmekabler på vaskerom/bod, bad, 

gang og kjøkken/stue. Utelys ved felles inngang og på leilighetens terrasse / 

balkong.  

Leiligheter i 2.etasje. Spotter på bad, gang og kjøkkenavdeling. Kuppel lamper på 

alle soverom og vaskerom. Det leveres varmekabler på vaskerom/bod og bad. 

Stikk kontakter for taklamper på kjøkken og stue med dimmer. Utelys ved felles 

inngang og på leilighetens terrasse / balkong.  

Brannsikring  
Røykvarslere iht forskriftskrav, komfyrvakt på kjøkken Brannslukningsapparat 6 

kg.  

Bad  
Servant, WC og dusj. Dusjvegger 90x90 cm. Baderomsmøbel iht. beskrivelse. 

Vegghengt toalett leveres i byggetrinn 2. 

Vaskerom  
200 liters varmtvannsbereder, rustfri skylle kum og opplegg for vaskemaskin. 

Frostfri utekran.  

 1. etasje 2.etasje 

Kjøkken/Stue Beiset furupanel i fargen Grå-

kampen og gips malt i lun 

gråbeig tone (2303-Y14R). 

Beiset furupanel i fargen Gråkam-

pen og gips malt i lun gråbeig 

tone (2303-Y14R). 

Vf/Gang Gips malt i lun gråbeig  

tone (2303-Y14R). 

Beiset furupanel i fargen Gråkam-

pen og gips malt i lun gråbeig 

tone (2303-Y14R). 

Hoved 

soverom 1  

 

Beiset furupanel i fargen Grå-

kampen og gips malt i lun 

gråbeig tone /2303-Y14R). 

Beiset furupanel Gråkampen. 

Soverom 2 

 

Gips malt i lun gråbeig  

tone (2303-Y14R). 

Beiset furupanel Gråkampen. 

Soverom 3 

(5,5 m2) 

Gips malt i gråbeig tone 2303-

Y14R. 

Beiset furupanel i fargen Gråkam-

pen og fond vegg gips malt i grå-

beig tone 2303-Y14R. 

Bad Baderoms plater. Baderoms plater. 

Vaskerom Gips malt i lys utførelse 

(S1002-Y). 

Gips malt i lys utførelse  

(S1002-Y). 
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Leveransebeskrivelse 

Innvendig leveranse fortsett 

Ventilasjon  

Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.  

Sentralstøvsuger  

Røropplegg for sentralstøvsuger.  

Øvrig  

Gjeldende byggeforskrifter Teknisk forskrift 2017 (TEK 17)  

Ringeklokke  

Ringeklokke installeres med lyd uten video. 

Felles gang  

Malt gips i himling i hvit utførelse (0502-Y) og vegg i lys utførelse 

(S1002-Y), flislagt gulv i 1 etg, laminatgulv i 2 etg i mørk grå utførelse. 

Trapp med linoleumsbelegg i trinn.  

Internett/TV  

Det legges inn fiber for tv og høyhastighets internett. (Altiboks)  

Peisovn  

Det installeres peisovn i stuedelen.  

Energimerke  

Energi merking gjennomføres før overlevering. 

 

Utomhus og utvendig leveranse 

Utomhusarealer 

Adkomst og parkering asfalteres. Inngangspartier gruslegges, grønt-

arealer påføres vekstjord og tilsås. Det må påregnes etterarbeide med 

grøntarealer. Evt beplantning utføres av den enkelte etter ønske, eller i 

regi av sameiet. 

 
Grunn og fundamentering 

Avrettet pukkfylling, isolert plate på mark, radonsperre og markisola-

sjon  

 
Taktekking 

Betongtakstein i sort farge. Beslag, pipebeslag og takrenner i sort farge.   

 

  

 

Utvendig panel 

Dobbelfalset låvepanel 19x148 mm, grunnet og beiset ett strøk.  

 

Vinduer og dører 

2 lags vinduer med «one varmkant spacer m / argongass» bli benyttet, malt 

hvit utførelse. Leilighetene har brannklassifiserte ytterdører i hvit  

utførelse. Ytterdør til felles gang levers i samme farge som vinduene.  

 
Terrasser og balkonger   

Terrasse på mark utføres i impregnerte materialer og 28x120 terrassebord. 

Balkonger i 2 etg utføres tilsvarende, men med brannklassifisering. Balkong-

er i 2 etg leveres med rekkverk som vist på tegning.  

 

Carport og sportsboder 

Leveres i bindingsverk med samme type utvendig panel som bolighuset. 

Sportsboder leveres uisolert, men pga brannkrav kan likevel deler av boden/ 

carporten være isolert. Taktekking i pappshingel, lakkert stål takrenner. 

 
Diverse  

Det kan leies areal for privat kjøkkenhage i tilknytning til boligene. Avhengig 

av interesse, blir det lagt opp til at sameiet organiserer dette på vegne av 

grunneier. Det tas forbehold om mindre endringer i leveransebeskrivelsen  
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KJØKKEN TEGNING 1 ETASJE. 

Kjøkkeninnredning levers fra Sigdal i modell Uno palett iht vedlagt tegning.  19 standard farger å 

velge i.  Komfyravtrekk monteres. Hvitevarer kan bestilles som tilvalg. 
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KJØKKEN TEGNING 2 ETASJE. 

Kjøkkeninnredning levers fra Sigdal i modell Uno palett iht vedlagt tegning.  19 standard farger å velge i.  

Komfyravtrekk monteres. Hvitevarer kan bestilles som tilvalg. 
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VVS LEVERANSER 

Bademiljø sin møbelserie Line 3.0 i fargen WOOD. Leveres i 100cm. 

Skuffer med demping og porselenservant. Speil med lyslist. Farger i 

hvit og grå til samme pris. 

Enkle oppgraderinger: speilskap med stikkontakt. Finnes også høy-

skap 35X35.  
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Vision2.0, rette dører 90*90cm  Victoria dusjsett med Oras 

Oramixdusjbatteri  

LAUFEN Kompas E med 

dempesete leveres i byg-

getrinn 1.  

Vegghengt toalett leveres i 

byggetrinn 2. 

 

VVS LEVERANSER 
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VVS LEVERANSER 

Oras Safirakjøkkenbatteri med stengekran 

for oppvaskmaskin  

Oras Safiraservantbatteri  

OSO Saga 200 varmtvanns-

breder.  

FMM UTEKRAN  
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Kontakt:  
Telefon:  973 05 109 eller 930 05 235 
E-post:    post@einebolig.no 
Besøk-/postadresse: Eine Fritidsolig, Eidsgårdtunet, Sentrumsvn. 130, 3550 Gol 

 


