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Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.
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TANEM HAGE - solrike leiligheter SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker

Her kan du skape

et fristed
for familien.

Heimdal Eiendomsmegling har gleden av å
ønske deg velkommen til Sportslia, og dette
nydelige hyttefeltet midt i smørøyet for den

aktive i Meråker og Fagerlia.

Totalt skal 11 enheter føres opp, hvor tre hytter allerede er solgt og 
under oppføring. 6 av hyttene bygges med sokkel, og 5 bygges med 
alt på et plan. Hyttene kan variere fra en størrelse på 96 kvm. til ca. 

136 kvm. Her kan du som kjøper gjøre en rekke indivudelle til-
pasninger for å kunne oppleve den ultimate hyttedrømmen. Alle 
hyttene kan speilvendes og leveres både med og uten sidefløy om 
det trengs større plass. Sidefløyen kan leveres som en åpen carport, 

garasje eller ekstra P-rom om man har behov for det.

Velkommen
til Fagerlia.
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• Fantastisk beliggenhet i Fagerlia
• Unike sol- og utsiktsforhold

• Umiddelbar nærhet til langrennsløyper og alpinanlegg
• Store valgmuligheter på hyttemodellene

• Flotte tur- og jaktmuligheter i nærområdet
• 4-6 soverom

• God takhøyde
• Velkjent utbygger

• Gode materialvalg og kjente underleverandører
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I FAGERLIA LIGGER DET TIL RETTE FOR ET AKTIVT HYTTELIV!

Meråker har lenge vært kjent som et langrennseldorado, som igjen har resultert 
i en stadig produksjon av verdensmestere, både innen langrenn og skiskyting. 
Hver dag blir løypene nypreparerte, og nettopp dette kan du som mosjonist i 
Sportslia også nyte godt av.

Feltet Sportslia har en nydelig beliggen-
het i det svært populære området i Fagerlia 
i Meråker. Her vil du få nærhet til det aller 

meste, og ha tilgang til flotte naturopplevelser 
rett utenfor ytterdøren. Området er kjent for 

sine fantastiske skiløyper, og du vil ha til-
knytning til Meråkers enorme løypenettverk.

I Fagerlia er det

aktiviteter
for liten og stor.

GODE JAKT OG FISKEMULIGHETER // FINN DINE EGNE OMRÅDER

For den som elsker tur og friluftsliv er området helt fantastisk. Her kan du finne 
dine egne områder hvor det ferdes lite folk, eller du kan legge turene til de mer 
populære stiene og turmålene. Ønsker du å fylle opp bærspannet med blåbær 
eller multer, ligger det et hav av muligheter å venter på deg. Området er også 
kjent for gode jakt- og fiskemuligheter.

KORT VEI TIL HYTTA // 

Fagerlia ligger kun en halvtime fra

Stjørdal, og litt over en times kjøring fra

Trondheim!

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker
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Høyde over havet

400 m

Trondheim Værnes 46 min

Gudå stasjon 10 min
Linje 72 7.6 km

Meråker stasjon 13 min
Linje 72 8.7 km

Fagerlia 6 min
Linje 670 3.4 km

Skogen 6 min
Linje 670 3.4 km

Avstand til byer

Stjørdalshalsen 45 min

Trondheim 1 t 15 min

Oslo 7 t 33 min

Bergen 11 t 47 min

Ladepunkt for el-bil

Autoline Meråker 7 min

Meråker 11 min

Vintersport

Langrenn

Avstand til nærmeste løype: 122 m
155 km preparert løype innenfor 15 km

Alpin

Meråker Alpinsenter
Avstand til nærmeste bakke: 500 m
Skitrekk i anlegget: 4

Aktiviteter

24 min

Øskil Gård 27 min

Sport

Skolmyra stadion grasbane 8 min
Fotball 5.6 km

Nygårdssletta aktivitetsanlegg 10 min
Ballspill 6.8 km

Dagligvare

Rema 1000 Meråker 10 min

Coop Extra Meråker 11 min
Post i butikk, PostNor 7.6 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare
vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar
innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Heimdal Eiendomsmegling AS Avd. Heimdal Sentrum kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker
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Det bygges seks hytter av modellen A1 på 
oversiden av veien i hyttefeltet, og det byg-
ges fem hytter av modellen B1-65 nedenfor 
veien. Modellene er noe lik i utforming, men 
forskjellen er at modell A1 bygges over to 
plan med hems, og modell B1-65 bygges 
med alt på et plan, med hems. Modell A1 vil 
ha et grunnareal på 108 kvm, mens B1-65 vil 
ha et grunnareal på 96 kvm. På begge mod-
ellene vil du ha mulighet for tilvalg av car-
port, som også enkelt kan omgjøres til ekstra 

bo-areal. Dette kan leveres av utbygger i 
totalleveransen, og man vil da vil kunne få 
hytter med et boareal fra 125 kvm til 136 kvm. 
Hyttene har blitt nøye plassert på hver enkelt 
tomt for best mulig utnyttelse av tomten, og 
for å sikre unike sol-og utsiktsforhold for hver 
hytte. Fra stuevinduene i alle hyttene vil du 
kunne nyte den majestetiske utsikten mot 
Fonnfjellet og videre mot Fongenområdet.

I Sportslia bygges det 11 nye hytter, hvor 
det vil bygges to forskjellige modeller - 

A1 og B1-65.

Finn din

perfekte
hytte i Fagerlia.

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker

Bli kjent med
hyttetypene.
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Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme. Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.



14 15SPORTSLIA - fasadeSPORTSLIA - fasade

FASADE A1
MED CARPORT

GSPublisherVersion 0.78.100.100
GSEducationalVersion

Målestokk

1:50

Prosjekt.:

Fritidsbolig A2s Mantinia

Type tegning:

Fasade 1 og 4

Tegningsnr.:

F-02-rev-02

Byggemeldingstegning

Fasade 41:50

Fasade 11:50

Målestokk

1:50

Prosjekt.:

Fritidsbolig A1 grunnmodell

Type tegning:

Snitt A

Tegningsnr.:

A-04 Revideringsdato.:

21.12.2019
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Prosjekt.:

Fritidsbolig A1S - grunnmodell

Type tegning:

Snitt A

Tegningsnr.:
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GSPublisherVersion 0.78.100.100
GSEducationalVersion

Målestokk

1:50

Prosjekt.:

Fritidsbolig A2s Mantinia

Type tegning:

Fasade 1 og 4

Tegningsnr.:

F-02-rev-02

Byggemeldingstegning

Fasade 41:50

Fasade 11:50

Målestokk

1:50

Prosjekt.:

Fritidsbolig A1 grunnmodell

Type tegning:

Fasade vegg hems

Tegningsnr.:

A-05 Revideringsdato.:

21.12.2019
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VinduÅpning

Fasade vegg hems1:50

GSPublisherVersion 0.78.100.100

Målestokk

1:50

Prosjekt.:

Fritidsbolig A1S - grunnmodell

Type tegning:

Fasade vegg hems

Tegningsnr.:

A-05 Revideringsdato.:

21.12.2019
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FASADE A1
UTEN CARPORT
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SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker

FASADE B1-65
MED CARPORT

FASADE B1-65
UTEN CARPORT
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Hyttetype: A1 med carport 2. etasje og hems
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Hyttetype: A1 uten carport 2. etasje og hems
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Hyttetype: B1-65 med carport 2. etasje og hems

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker



24 25SPORTSLIA - leilighetstyperSPORTSLIA - leilighetstyper

Hyttetype: B1-65 uten carport 2. etasje og hems
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EIENDOMSTYPE 
Fritidseiendom

EIERFORM 
Selveier

PRISANTYDNING 
3 820 000,- - 4 645 000,-

FELLESUTGIFTER 
OG FELLESGJELD 
Kr 0,-

BETALINGSPLAN
- 40% av kontraktssum + dokumentavgift og
tinglysingsgebyrer betales når råbygget er levert
byggeplass.
- 35% av kontraktssum betales når alle
innvendige vegger er satt opp og isolert,
rørlegger og elektriker er ferdig med
installasjonene.
- 15% betales når det er klart for sluttmontering
av tekniske fag, dvs. elektriker og rørlegger.
- 10% av kontraktssum betales 1 uke etter
overtakelse.
- Eventuelle tilleggsarbeider som avtales
underveis faktureres når de er utført.

Kjøper må bekrefte overfor megler at arbeidet 
er tilført iht. trinnene i betalingsplanen før 
vi som megler kan utbetale deloppgjør til 
selger. Det anbefales at kjøper engasjerer en 
takstmann som bekrefter at arbeidet som er 
tilført er iht. til trinnene i betalingsplanen. Selger 
skal også bekrefte at arbeidet. er utført med 
bildedokumentasjon overfor megler.

KOMMUNALE AVGIFTER 
Kommunale avgifter vil bli fastsatt av Meråker 
kommune etter ferdigstillelse av fritidsboligen.

SOVEROM 
4 til 6

BYGGEÅR 
2020

ENERGIKLASSE 
Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt 
energiattest for eiendommen, med en 
energiklassifisering på en skala fra A-G. Dersom 
selger ikke har fått utarbeidet energiattest 
og merke på grunnlag av byggets tekniske 
leveranse, må disse fremlegges senest i 
forbindelse med utstedelse av ferdigattest for 
eiendommen.

ADRESSE 
Fagerlia
7530 Meråker

BETEGNELSE 
PProsjektet omfatter følgende matrikkelenheter 
i Meråker kommune:
- Tomt 4: gnr. 49, bnr. 1032
- Tomt 5: gnr. 49, bnr. 1033
- Tomt 6: gnr. 49, bnr. 1034
- Tomt 7: gnr. 49, bnr. 1035
- Tomt 8: gnr. 49, bnr. 1036
- Tomt 9: gnr. 49, bnr. 1037
- Tomt 10: gnr. 49, bnr. 1038
- Tomt 11: gnr. 49, bnr. 1039

TYPE EIENDOM 
Fritidseiendom

TOTALPRIS INKLUDERT 
OMKOSTNINGER 
3 820 000,- (Prisantydning) 

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
172,- (Panteattest)
,- (Dokumentavgift iht. prisliste/liste under)
--------------------------------------------------------
1 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 821 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett 
pantedokument. Det tas forbehold om endringer i 
offentlige avgifter/gebyrer. En slik endring belastes/
godskrives kjøper. 

Dokumentavgiften beregnes ut ifra pris på råtomt, 
og blir for de ulike tomtene som følger:
- Tomt 4: Pris råtomt kr 340 000,- / Dok.avg. kr 8 500,-
- Tomt 5: Pris råtomt kr 300 000,- / Dok.avg. kr 7 500,-
- Tomt 6: Pris råtomt kr 270 000,- / Dok.avg. kr 6 750,-
- Tomt 7: Pris råtomt kr 320 000,- / Dok.avg. kr 8 000,-
- Tomt 8: Pris råtomt kr 270 000,- / Dok.avg. kr 6 750,-
- Tomt 9: Pris råtomt kr 200 000,- / Dok.avg. kr 5 000,-
- Tomt 10: Pris råtomt kr 150 000,- / Dok.avg. kr 3 750,-
- Tomt 11: Pris råtomt kr 120 000,- / Dok.avg. kr 3 000,-
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Alle hyttene kan leveres med og uten sidefløy. 
Sidefløyen kan leveres som en åpen carport, 
garasje eller ekstra boligrom om man har behov 
for det. A-modellene kan leveres med inntil 6 
soverom og B-modellene med inntil 5 soverom.

Hyttefeltet Sportslia ligger like ved Kirkebyfjellet 
konferansesenter, og alle hyttene vil få 
panoramautsikt med stor vinduer mot 
Fonnfjellet og Meråker. Her vil du kunne nyte 
særdeles flott utsikt i tillegg til gode solforhold. 
Nærområdet kan by på et av Norges største 
løypenettverk for langrenn, du har løypetrasè fra 
hyttene rett til alpinbakken, du finner fantastiske 
muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. 

Her vil førstemann til mølla-prinsippet gjelde, og 
det lønner seg å være tidlig ute.

Kvaliteter vi ønsker å trekke frem:
- Fantastisk beliggenhet i Fagerlia
- Gode snøforhold til langt utpå våren
- Unike sol- og utsiktsforhold
- Umiddelbar nærhet til langrennsløyper

og alpinanlegg
- Store valgmuligheter på

hyttemodellene
- Flotte tur- og jaktmuligheter i

nærområdet
- 4-6 soverom
- God takhøyde
- Håndverksmessig høy kvalitet
- Velkjent utbygger

- Gode materialvalg og kjente
underleverandører

PROSJEKTBESKRIVELSE 
I Sportslia bygges det 11 nye hytter, hvor det vil 
bygges to forskjellige modeller - A1 og B1-65. Det 
bygges seks hytter av modellen A1 på oversiden 
av veien i hyttefeltet, og det bygges fem hytter 
av modellen B1-65 nedenfor veien. Modellene 
er noe lik i utforming, men forskjellen er at 
modell A1 bygges over to plan med hems, og 
modell B1-65 bygges med alt på et plan, med 
hems. Modell A1 vil ha et grunnareal på 108 kvm, 
mens B1-65 vil ha et grunnareal på 96 kvm. På 
begge modellene vil du ha mulighet for tilvalg 
av carport, som også enkelt kan omgjøres til 
ekstra bo-areal. Dette kan leveres av utbygger i 
totalleveransen og du vil kunne få hytter med et 
bo-areal fra 108 kvm til 116 kvm. Hyttene har blitt 
nøye plassert på hver enkelt tomt for best mulig 
utnyttelse av tomten, og for å sikre unike sol-og 
utsiktsforhold for hver hytte. Fra stuevinduene i 
alle hyttene vil du kunne nyte den majestetiske 
utsikten mot Fonnfjellet og videre mot 
Fongenområdet.

BELIGGENHET 
Feltet Sportslia har en nydelig beliggenhet i det 
svært populære området i Fagerlia i Meråker. 
Her vil du få nærhet til det aller meste, og ha 
tilgang til flotte naturopplevelser rett utenfor 
ytterdøren. Området er kjent for sine fantastiske 
skiløyper, og du vil ha tilknytning til Meråkers 

TOMTEAREAL
- Tomt 4: Ca. 412 kvm
- Tomt 5: Ca. 383 kvm
- Tomt 6: Ca. 409 kvm
- Tomt 7: Ca. 538 kvm
- Tomt 8: Ca. 513 kvm
- Tomt 9: Ca. 497 kvm
- Tomt 10: Ca. 448 kvm
- Tomt 11: Ca. 423 kvm

TOMT 
Eiet tomt

TOMTEBESKRIVELSE 
Hver enkelt hytte får en selveier tomt fra 383-538 
kvm. Tomtene er skrånende mot sør, og du vil 
derfor få nydelig sol- og utsiktsforhold.

PARKERING 
Parkering vil skje på egen tomt. Der vil det 
være plass til minimum 2 biler. Det vil også bli 
gjesteparkering ved innkjøringen til hyttefeltet.

PRISER 
Fra kr. 3 820 000,- til kr. 4 645 000,-

FASTE LØPENDE KOSTNADER 
Fritidsboligene blir nybygd, og selger har 
således ingen informasjon om eiendommenes 
løpende kostnader, foruten felleskostnader 
til velforeningen som nevnt under punktet 
“Velforening”. Faste kostnader som kjøper må 

påregne er blant annet kommunale avgifter, 
strøm, forsikring, kabel-tv/internett o.l.

VELFORENING 
Det er pliktig medlemskap i Fagerlia 
Hytteforening som sørger for blant annet 
brøyting, strøing og vedlikehold av veier sommer 
og vinter. Pt. er medlemsavgiften kr 600,- pr. 
år, og andel felleskostnader (brøyting) kr 1 800,- 
pr. år. I tillegg fakturerer Hytteforeningen et 
engangsbeløp på kr 1 500,- til Fagerliafondet. 
Dette er midler som Hytteforeningen 
disponerer til fellestiltak for alle medlemmene i 
Hytteforeningen.

Det foreligger vedtekter og budsjett som kan ses 
i salgsoppgaven.

MEGLERS VURDERING 
HHeimdal Eiendomsmegling har gleden av å 
ønske deg velkommen til Sportslia i Fagerlia, 
Meråker, og dette nydelige hyttefeltet midt i 
smørøyet for den aktive familien. 

Totalt skal 11 enheter føres opp, hvor tre hytter 
allerede er solgt og under oppføring. 6 av 
hyttene bygges med sokkel, og 5 bygges på 
ett plan med innredet høy hems. Hyttene kan 
variere fra en størrelse på bruksareal (BRA) 
fra 108 kvm til 135 kvm og P-rom fra 96 kvm 
til 123 kvm. Innredningsmessig. kan du som 
kjøper gjøre flere individuelle tilpasninger for 
å kunne oppleve den ultimate hyttedrømmen. 
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venstre side etter ca. 3,2 km. Det vil bli skiltet 
i regi av Heimdal Eiendomsmegling ved 
annonsert fellesvisning.

BYGGEMÅTE 
GRUNNARBEIDER
Støpt plate, grunnmurselementer fra BeWi. 

UTVENDIG BYGG FASADER
Terrassebord på balkong og platting under 
balkong. Kassetter i gulv balkong som samler 
vann i nedløpsrør.
Utvendig stående kledning med syllstokk (A) 
og magebelte. Stående panel med redusert 
fjær (Fjøspanel). Fabrikken påfører ett lag med 
fabrikkbeis i fargen Jernvitrol. Hytta bør beises 
med et lag nr. 2 etter kort tid.
Mur: Sementplater og panel i sokkel.

VINDUER OG DØRER
Vinduer: Farge RAL 7016 med innvendig foringer 
i gips, males som vegg.
Ytterdør: Swedoor Barents med glass sidefelt. 
Innvendige dører: Swedoor Stable hvit. 
Dørhåndtak i børstet stål. Karm, foring og 
karmlist malt hvit. 

TERRASSE
Ved behov inngår trappetrinn ved 
hovedinngang og til balkong. Glassfelt i front 
av balkong. Lengde av balkongen og sidefelt 
avhenger av utvendig terreng. Sidefelt kles med 
kledning som utvendig vegg.

TAK
Torv på tak. 
Sorte takrenner med nedløp. 
Kledning i tre i tak på inngangsparti, over 
balkong og under balkong, beiset i samme farge 
som vegg.

INNHOLD 
MODELL A1 (grunnmodell)
TOTALT
- BRA: 116 kvm
- P-rom: 107 kvm
- S-rom: 8 kvm

SOKKEL
- BRA: 59 kvm
- P-rom: 50 kvm - Bad, vaskerom/teknisk rom,
gang, stue (evt. soverom) og 2(3) soverom
- S-rom: 8 kvm - Bod

1. ETASJE
- BRA: 49 kvm
- P-rom: 49 kvm - Stue/kjøkken, wc-rom og
soverom
- S-rom: 0 kvm

HEMS
- BRA: 7,5 kvm
- P-rom: 7,5 kvm - Hems
- S-rom: 0 kvm

enorme løypenettverk. I tillegg vil du fra feltet ha 
skiløype som tar deg rett alpinanlegget. Meråker 
har lenge vært kjent som et langrennseldorado, 
som igjen har resultert i en stadig produksjon 
av verdensmestere, både innen langrenn og 
skiskyting. Hver dag blir løypene nypreparerte 
som oppdateres på www.skisporet.no, og 
nettopp dette kan du som mosjonist i Sportslia 
også nyte godt av.  

I de siste årene har det vært en økende 
satsning på hyttefeltet i Fagerlia. Spesielt 
har Meråker Brug lagt til rette for utvikling 
av flere tomtefelt, og Meråker Kommune er 
også positiv til utviklingen av området. Med 
flere folk i hyttefeltet har også alpinanlegget 
gjennomgått en fornying med flere nye heiser 
og traseer. I tillegg planlegges det å bygge en ny 
restaurant ved Kirkebyfjellet konferansesenter. 
Alpinanlegget i Fagerlia er spesielt blitt kjent for 
unike muligheter for frikjøring, og er en skjult 
perle i Trøndelag for nettopp dette. En nydelig 
biotop med høyfjell og furuskog gir en fantastisk 
følelse når du surfer gjennom nysnøen. Alt 
dette vil du finne i umiddelbar nærhet til feltet i 
Sportslia. 

For den som elsker tur og friluftsliv er området 
helt fantastisk. Her kan du finne dine egne 
områder hvor det ferdes lite folk, eller du kan 
legge turene til de mer populære stiene og 
turmålene. Ønsker du å fylle opp bærspannet 
med blåbær eller multer, ligger det et hav av 

muligheter å venter på deg. Området er også 
kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. For 
utenbygdsboende kan man kjøpe jaktkort via 
Meråker Brug eller inatur.no, og her finner du 
også muligheten for fiskekort. For deg som er 
interessert i jakt å fiske finner du kanskje ikke 
større muligheter enn du gjør i Meråker.

Meråker og Fagerlia ligger kun en dryg halvtime 
fra Stjørdal og Værnes, og således ca en times 
kjøring fra Trondheim. I tillegg har du rask 
adkomst fra Innherred. Området har et stort 
nedslagsfelt når det gjelder hytteeiere, så her 
vil du kunne møte folk fra hele Trøndelag. Du 
må heller ikke bli overrasket om du møter 
tidligere verdensmestere som Tor Arne Hetland, 
Frode Estil eller Tora Berger som har bosatt seg 
i Meråker eller hele langrennslandslaget på 
treningsleir i Meråker.
er.

VISNING 
På annonsert tidspunkt eller etter nærmere 
avtale med megler. Send gjerne tekstmelding, 
e-post eller ring dersom ikke oppsatt tidspunkt
passer for deg.

ADKOMST 
Fra Trondheim kjører du E6 til Stjørdal, hvor 
du videre følger skilting mot Meråker (E14). 
Følg veien i ca. 42 km til du kommer til skilting 
mot Fagerlia, hvor du tar av til venstre, inn 
på Fagerliveien. Prosjektet vil du finne på din 
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STANDARD 
STUE
Gulvflate med 1 stavs eikeparkett, tak- og 
veggflater i malte gipsplater. Trapp fra 
Tydal Trappefabrikk med hvite vanger og 
spilerekkverk. Det vil bli installert TV-uttak, samt 
peisovn av typen Contura 810 med stålrør. 
Mulige tilvalg er blant annet:
- Nordpeis Quadro design peisovn
- Valgfri farge på vanger og rekkverk på trapp
- Eiketrinn i trapp
- Varmefolie i gulv

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra IKEA av typen Bodbyn 
eller Kungsbacka eller valgfri fronter, med 
laminat benkeplate av typen Ekbacken eller 
tilsvarende, med dobbel oppvaskkum for 
60 cm benkeskap. Leveres med integrerte 
hvitevarer fra IKEA; kombiskap, oppvaskmaskin, 
induksjonsplate, stekeovn og ventilator. Ettgreps 
kjøkkenbatteri, kran og avløp til oppvaskmaskin, 
samt aquastop og komfyrvakt. I tilknytning 
til kjøkkenbenken vil det bli lagt opp stikk pr. 
2 meter. I taket vil det bli 4 downlights med 
lysdimmer. Gulvflate med 1 stavs eikeparkett, og 
vegger og tak vil få malte gipsplater.

Mulige tilvalg er blant annet:
- Varmefolie i gulv
- Kjøkkeninnredning av typen Voxtorp eller
annet

BAD
Servantskap fra IKEA i mørk brun utførelse, 120 
cm bred med heldekkende servantplate og 
vask med ettgreps blandebatteri. Speil med 
belysning over vask. Dusjkabinett i størrelse 
90x90 cm med dusjarmatur. Toalett fra IFÖ 
eller tilsvarende kvalitet. Tak og vegger i malte 
gipsplater. Gulv leveres med grå fliser i størrelse 
30x30 cm. Det vil bli varmekabler i gulv, fire 
downlights i tak med lysdimmer, avtrekksvifte i 
ventil, samt to doble stikk, hvorav ett plasseres 
ved speil. 

Mulige tilvalg er blant annet:
- Vegghengt toalett
- Dusjnisje, inkludert flis på vegg og glassdører
- Badstue

WC 
Servantskap fra IKEA med ettgreps 
blandebatteri og speil. Toalett fra IFÖ eller 
tilsvarende kvalitet. Tak og vegger i malte 
gipsplater. Gulv leveres med grå fliser i størrelse 
30x30 cm. Én downlight i tak.

Mulige tilvalg er blant annet:
- Vegghengt toalett

VASKEROM
Veggmontert, rustfri vaskekum av typen Intra 
50 cm, samt veggmontert blandebatteri. Tak og 
vegger i malte gipsplater. Gulv leveres med grå 
fliser i størrelse 30x30 cm. Det vil bli varmekabler 

MODELL A1S (med carport) 
TOTALT
- BRA: 136 kvm
- P-rom: 107 kvm
- S-rom: 27 kvm

SOKKEL
- BRA: 79 kvm
- P-rom: 50 kvm - Bad, vaskerom/teknisk rom,
entré/hall og 3 soverom
- S-rom: 27 kvm - Bod og carport

1. ETASJE
- BRA: 49 kvm
- P-rom: 49 kvm - Stue/kjøkken, wc-rom og
soverom
- S-rom: 0 kvm

HEMS
- BRA: 7,5 kvm
- P-rom: 7,5 kvm - Hems
- S-rom: 0 kvm

MODELL B1-65 (grunnmodell)
TOTALT
- BRA: 108 kvm
- P-rom: 96 kvm
- S-rom: 6 kvm

1. ETASJE
- BRA: 78,5 kvm
- P-rom: 68 kvm - Stue/kjøkken, bad/vaskerom/

teknisk, entré og 2 soverom
- S-rom: 5,5 kvm - Bod

HEMS
- BRA: 29,5 kvm
- P-rom: 28 kvm - Stue, wc-rom og 2 soverom
- S-rom: 1 kvm - Bod

MODELL B1-65S (med carport)
TOTALT
- BRA: 135 kvm
- P-rom: 96 kvm
- S-rom: 39 kvm

1. ETASJE
- BRA: 105 kvm
- P-rom: 68 kvm - Stue/kjøkken, bad/vaskerom/
teknisk, entré og 2 soverom
- S-rom: 37,5 kvm - Carport og 2 boder

HEMS
- BRA: 29,5 kvm
- P-rom: 28 kvm - Stue, wc-rom og 2 soverom
- S-rom: 1 kvm - Bod

Arealene er oppgitt av selger, og er å betrakte 
som omtrentlig areal. Partene har ingen krav 
mot hverandre dersom det skulle vise seg at 
boligen er 5 % mindre eller større enn oppgitt 
areal.

EIENDOMS
OPPLYSNINGER

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker



36 37SPORTSLIA - eiendomsopplysninger SPORTSLIA - eiendomsopplysninger

Se tilvalgsliste i salgsoppgaven for utfyllende 
informasjon.

OPPVARMING 
Peisovn av typen Contura 810 med svart stålrør. 
Tilvalg: Nordpeis Quadro design peisovn.

Gulvvarme i hall, samt på vaskerom og bad. 
Tilvalg: varmefolie på soverom, stue og kjøkken.

3 stk panelovner (600-800W). 
Tilvalg: flere panelovner.
Tilvalg: flere panelovner.

VEI, VANN OG KLOAKK 
Eiendommen vil blli tilknyttet privat vei, mens 
vann og avløp vil være offentlig.

BETALINGSBETINGELSER 
Det er utarbeidet en betalingsplan som er som 
følger:
- 40% av kontraktssum + dokumentavgift og
tinglysingsgebyrer betales når råbygget er levert
byggeplass.
- 35% av kontraktssum betales når alle
innvendige vegger er satt opp og isolert,
rørlegger og elektriker er ferdig med
installasjonene.
- 15% betales når det er klart for sluttmontering
av tekniske fag, dvs. elektriker og rørlegger.
- 10% av kontraktssum betales 1 uke etter
overtakelse.
- Eventuelle tilleggsarbeider som avtales under

veis faktureres når de er utført.
Kjøper må bekrefte overfor megler at arbeidet er 
tilført iht. trinnene i betalingsplanen før vi som 
megler kan utbetale deloppgjør til selger. Det 
anbefales at kjøper engasjerer en takstmann 
som bekrefter at arbeidet som er tilført er iht. 
til trinnene i betalingsplanen. Omkostninger 
(dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøte 
og evt. pantedokument) innbetales samtidig 
med delinnbetaling 1. Tomta vil bli overskjøtet til 
kjøper etter 1. delinnbetaling.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: 
Heimdal Eiendomsmegling AS sin klientkonto 
nr. 4230.55.01500 i MelhusBanken. 

Det tas forbehold om eventuell endring av 
offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer 
at eventuelt økning i mva. og andre offentlige 
avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse 
av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med 
den forholdsmessige andel og kun for den 
del av leveransen som i slikt tilfelle får økte 
avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling. 
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen 
skal forelegges megler innen 21 dager etter 
selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. 
ledd.

Disse opplysningene kan bli videre formidlet til 
utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig 
skal benyttes helt eller delvis til finansiering 

og sluk i gulv, samt opplegg for vaskemaskin. 
Takpunkt for lys, samt stikk til både vaskemaskin 
og VVB.

Mulige tilvalg er blant annet:
- Toalett (gjelder for A1 og A1S)
- Dusjnisje, inkludert våtromsplater 30x60 cm
(gjelder for A1 og A1S) eller dusjkabinett
- Elektrisk ventilvifte i vegg (standard dersom
det er dusj på vaskerom)

SOVEROM/TV-STUE
Alle soverommene vil få 3 stavs eikeparkett på 
gulv, tak og vegger i malte gipsplater, og ett 
takpunkt for lys. 

Mulige tilvalg er blant annet:
- Varmefolie i gulv
- LED taklampe

HEMS
Hemsen vil få 3 stavs eikeparkett på gulv, tak 
og vegger i malte gipsplater, og ett veggpunkt 
for lys. Stige fra stue opp til hems med inngang 
via åpning i vegg. Ett vindu/glassfelt i vegg mot 
stue, i samme form som åpning til hemsen. 

Mulige tilvalg er blant annet:
- Trapp til hems (gjelder for A1 og A1S), det er
standard på B-65.
- Dør på hems, dersom trapp til hems (gjelder for
A1 og A1S)
- Bodluke i knevegg

HALL
Hallen vil få grå fliser på gulv i størrelsen 60x60 
cm med varmekabler, samt downlights i tak 
med lysdimmer.

GENERELLE TILVALG
- Balansert ventilasjon
- Sentralstøvsuger
- Annen type parkett
- Panel på vegger og tak
- Listefritt tak
- Beiset/malt lister gulv, dører og vindu
- Beiset/malt utforinger dører og vindu
- Innerdører av typen Unique i valgfri farge
- Ekstra TV-uttak
- Varmekabler på flere rom
- Flere stikk
- Flere downlights
- Lysdimmer til downlights
- Utvendig lysstyring (Astrour)
- Flere panelovner, 600W - 800W
- Elbil-lader
- Innredning av carport til boligrom, inkludert
fasadevegg med vindu (gjelder for A1S og B1-
65S)
- Loftsluke i tak (gjelder modeller med sidefløy
med A-takstoler)
- Gulvspon på midtfelt loft sidefløy (lagerplass på
loft sidefløy)
- Luke i gavel inn til loft sidefløy
- Finplanering og isåing utomhus
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TINGLYSTE HEFTELSER/RETTIGHETER 
HEFTELSER
1968/807-1/67 - Erklæring/avtale - tinglyst 
09.02.1968  
Avtale mellom Meråker Skytterlag og Staten v/ 
Forsvarsdepartementet v/ Sør-Trøndelag HV-
distrikt om bruk av skyttarlagets skytebane på 
Solemsåsen.
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere
 1973/2946-1/67 - Rettighet - tinglyst 10.04.1973  
Rettighetshaver: Meråker kommune   
Leieavtale - Leietid: 49 år
Gjelder Lilleåtjern som ny hovedvannkilde i 
Meråker
Bestemmelser om forlengelse
Byggeforbud
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/12624-1/67 - Rettighet - tinglyst 16.11.1978  
Rettighetshaver: Kopperå Idrettslag   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Årlig avgift: NOK 
200
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/6211-1/67 - Rettighet - tinglyst 08.07.1980  
Rettighetshaver: Dalådal Idrettslag   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Årlig avgift: NOK 
200
For lysløype

Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1980/7268-1/67 - Rettighet - tinglyst 05.08.1980  
Rettighetshaver: Haugen Leif Karsten   
Leie av areal - Leietid: 20 år
Beite med inntil 300 sau
Avgiftsbestemmelser
Bestemmelser om forlengelse
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere
 1980/9691-1/67 - Rettighet - tinglyst 07.10.1980  
Rettighetshaver: Neslin Stig Rune   
Leie av areal - Leietid: 20 år
Til beite for sau eller andre husdyr
Avgiftsbestemmelser
Bestemmelser om forlengelse
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1984/1981-1/67 - Rettighet - tinglyst 21.02.1984  
Rettighetshaver: Varden Idrettslag   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Leieavgift: NOK 200
Til å anlegge og vedlikeholde en permanent 
trimløype med lys-/skiløype
Leien kan reguleres
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1984/1982-1/67 - Rettighet - tinglyst 21.02.1984  
Rettighetshaver: Varden Idrettslag   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Årlig avgift: NOK 
100

av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter 
verditakst utført av Heimdal Eiendomsmegling 
AS. Handelen er juridisk bindende for begge 
parter dersom budet aksepteres innen 
akseptfristen. Dersom kjøper innen fristen ikke 
overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse iht. prosjektets 
standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og 
selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig 
misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker 
til at omkostninger knyttet til heving og 
dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

OVERTAKELSE 
Byggestart og byggetid må avtales ved hvert 
enkelt salg før budaksept. Ved oversittelse 
av fristen som da settes skal det beregnes 
dagmulkt. Normal byggetid vil settes til 
10 måneder, men endelig byggestart og 
ferdigstillelse avtales i hvert enkelt tilfelle. 

Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det 
tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse 
vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. 
Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør 
inkludert alle omkostninger er innbetalt til 
megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig 
brukstillatelse ikke foreligger.

SELGERS FORBEHOLD 
Selger forbeholder seg retten til å gjøre mindre 
endringer som følge av prosjektering, videre 
bearbeiding og detaljering av prosjektet ved 
arkitekt og rådgivere. 

Selger tar forbehold om mindre endringer som 
følge av krav fra offentlige instanser. 

Selger tar forbehold om at planskissene kun 
er ment som forslag og at endelig leveranse 
kan avvike fra disse. Der det er avvik mellom 
planskisser og leveransebeskrivelse er det 
leveransebeskrivelsen som gjelder. 

Selgers brosjyre, bilde etc. av illustrativ art er 
ment som et forslag, og selger tar forbehold om 
at det kan bli mindre endringer som følge av 
prosjektering, videre bearbeiding og detaljering 
av prosjektet ved arkitekt og rådgivere. 

Selger tar forbehold om mindre endringer som 
følge av krav fra offentlige instanser.

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST 
Selger skal fremlegge midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest før overlevering av 
eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at 
det ikke er tillat å bebo boligen uten at slik 
brukstillatelse foreligger. Dette følger av plan- og 
bygningslovens § 21-10.
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Pliktig medlemskap i velforening/
huseierforening
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

RETTIGHETER
Det er ingen tinglyste rettigheter.

REGULERINGSPLAN 
Eiendommene er underlagt reguleringsplan for 
Fagerlia felt 4.6 (21.06.2017), og er blant annet 
regulert til fritidsbebyggelse. Reguleringskart 
med tilhørende bestemmelser kan ses i 
salgsoppgaven.

INFO KOMMUNALE AVGIFTER 
Kommunale avgifter vil bli fastsatt av Meråker 
kommune etter ferdigstillelse av fritidsboligen.

FORMUESVERDI 
Ligningsverdi fastsettes først etter ferdigstillelse 
av fritidsboligen.

ADGANG TIL UTLEIE 
Det vil kun være én bruksenhet i boligen, og 
denne kan i sin helhet fritt leies ut.

KONSESJON 
Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen.

EIER
Mantinia Fritidsboliger A/S

MEGLERS VEDERLAG 
Oppdragsgiver betaler 1,65% - 2,25% i 
meglerprovisjon, tilretteleggingsgebyr med kr 14 
900,-, visninger med kr 2 500,- og markedsføring 
etter løpende avtale med megler.

OPPDRAGSANSVARLIG 
Andreas Myran Steen
Eiendomsmeglerfullmektig/Avdelingsleder
41 60 90 08
ams@hem.no

Thomas Johnsen
Avdelingsleder/Eiendomsmegler
92 28 86 36
tj@hem.no
Heimdal Eiendomsmegling AS, org.nr. 
976232909
Kjøpmannsgata 24 D, 7500 Stjørdal

GENERELLE FORUTSETNINGER 
Avtalen anses inngått når kjøper har levert 
megler bindende kjøpetilbud, selger har 
akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper. 
Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen 
med akseptbrev og tegninger de samlede 
avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle 
eiendommen

Leien kan reguleres
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1984/1983-1/67 - Rettighet - tinglyst 21.02.1984  
Rettighetshaver: Varden Idrettslag   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Årlig avgift: NOK 
100
Til å anlegge parkeringsplass med adkomstveg
Leien kan reguleres
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/1639-1/67 - Fredningsvedtak - tinglyst 
19.02.1985  
For nærmere beskrevet område 
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/7105-1/67 - Rettighet - tinglyst 15.07.1985  
Rettighetshaver: Meråker Jeger- og Fiskefor   
Leie av areal - Leietid: 40 år - Årlig avgift: NOK 1 
000
Til jaktskytebane, samt rett til å anlegge 
skytterhus, lagshytte, uthus m.m.
Leien kan reguleres
Bestemmelser om forlengelse
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/5674-1/67 - Rettighet - tinglyst 20.05.1987  
Rettighetshaver: Sneiåsen Pukkverk AS
Leie av næringslokale   

Leietid: 7 år
Avgiftsbestemmelser
Bestemmelser om forlengelse
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/1186-1/67 - Rettighet - tinglyst 05.02.1991  
Rettighetshaver: Hernes Invest AS   
Leieavtale
Steinbrudd på Gabbroforekomstene til 01.12.1992
Avgiftsbstemmelser
Bestemmelser om forlengelse
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

1999/4725-1/67 - Leieavtale - tinglyst 19.07.1999  
Leietid: 10 år ffra dato: 11.05.1999
Leie: NOK 8.000 pr. på
Rettighetshaver: Telenor Mobil AS
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/1191688-2/200 - Bestemmelse om gjerde - 
tinglyst 22.12.2016  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5034-49/934
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/1191688-4/200 - Bestemmelse iflg. skjøte - 
tinglyst 22.12.2016  
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SIKKERHETSSTILLELSE/GARANTIER 
Kjøper skal stille finansieringsbevis 
godkjent av selger som sikkerhet for 
kjøpesum og omkostninger. I henhold til 
bustadoppføringslovas § 12 stiller selger 
sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. 
Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden 
og frem til 5 år etter overtagelse av 
boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av 
vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av 
vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter 
bustadoppføringslova § 12 stilles av selger før 
den første delinnbetalingen foretas, og før 
bygging igangsettes. Er det tatt forbehold 
om åpning av byggelån, salg av et bestemt 
antall boliger eller igangsettingstillatelse, er 
det tilstrekkelig at garantien stilles først når 
forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett 
stilles før oppstart av byggearbeider.

Dersom det ikke foreligger ferdigattest på 
overtakelsestidspunktet skal selger stille 
bankgaranti i form av selvskyldnergaranti som 
sikkerhet for gjenstående arbeid iht. midlertidig 
brukstillatelse.

ENDRINGER 
Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i 
henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper 
kan ikke påregne å gjøre endringer for mer 
enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp 
frister og eventuell priskonsekvens for slike 
endringsbestillinger.

OPPGJØR 
Utbetaling av oppgjør til selger 
forutsetter at megler har mottatt signert 
overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, 
og at hjemmel er overført kjøper. Utbetaling 
av oppgjør til selger kan imidlertid foretas 
før hjemmel er overført kjøper under 
forutsetning av at selger stiller garanti iht. 
bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling 
blir i så fall å betrakte som et forskudd.

MANGLER OG TILBAKEHOLD 
Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes 
i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve 
tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel 
er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold 
til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake 
et uforholdsmessig beløp kan kjøper komme 
i betalingsmislighold overfor selger. Kjøper og 
selger kan også gjøre avtale om deponering 
av en del av kjøpesummen til en eller flere 
spesifikke mangler er bragt i orden.

DOKUMENTENES RANGORDNING / 
LOVVALG 
1. Bindende kjøpetilbud
2. Salgsoppgave med vedlegg
3. Tegninger, brosjyremateriell
Illustrert perspektiv er ikke å anse som en del
av kontraktsgrunnlaget da disse kan avvike
fra leveransen. Avtaleforholdet er underlagt
bestemmelsene i bustadoppføringslova av
13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova
bruker benevnelsene entreprenøren og
forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper
i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova
sikrer kjøperen rettigheter som ikke
kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr.
bustadoppføringslova § 3.

Bustadoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse dersom kjøper anses som 
profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike 
tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov 
om avhending av fast eiendom av 03.juli 1992 
nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter 
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen 
beskriver den tekniske standard som inngår 
i leveransen. Leveransen utføres i henhold til 
gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det 
ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
- Offentlige lover, forskrifter og standarder med
hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
-Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende

byggeforskrift for prosjektet.
Bustadoppføringslova og avhendingsloven 
finner man på www.lovdata.no. Ta kontakt 
med ansvarlig megler om lovteksten ønskes 
oversendt.

VIDERESALG AV KONTRAKT 
Såfremt kjøper er forbruker og skulle ønske å 
omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av 
selger under forutsetning av at selger får en 
tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper 
trer inn i kontrakten med de samme rettigheter 
og forpliktelser som den opprinnelige 
kjøperen. Den nye kjøperen overtar de inngåtte 
tilleggsavtaler inngått av den første kjøperen. 
Ny kjøper må fremlegge tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse iht. prosjektets 
salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette 
være fri fra sitt kontraktsforhold med selger.

Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i 
forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten 
utbetales først når hjemmelen er tinglyst 
på den nye kjøperen. Selger kan kreve et 
administrasjonsgebyr fra opprinnelig kjøper ved 
slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. 
Et evt. administrasjonsgebyr vil fremgå av 
kjøpetilbud og kjøpekontrakt. Ved videresalg av 
kontrakt vil evt. kostnader til eiendomsmegler 
komme i tillegg. For at skjøtet skal utstedes og 
tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte forhold 
vedrørende kjøpekontrakten være i orden. Hvis 

EIENDOMS
OPPLYSNINGER

SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker SPORTSLIA - fritidsboliger i Meråker



44 45SPORTSLIA - eiendomsopplysninger SPORTSLIA - eiendomsopplysninger

ØKONOMISK RÅDGIVNING 
Heimdal Eiendomsmegling AS kan gjennom 
Melhusbanken tilby økonomisk rådgivning.

DIVERSE OPPLYSNINGER 
Meråker kommune fakturerer et anleggsbidrag 
som et engangsbeløp til nye hytteeiere i 
Fagerlia pt. på kr 10 000,- . Beløpet faktureres av 
kommunen når hyttene har fått ferdigattest og 
er overtatt av kunde. Anleggsbidraget gjelder 
drift og vedlikehold av Fagerliaveien (kommunal 
vei) fra E14 til toppen av Fagerlia.

Tilknytningsavgift vann og avløp, 
byggesaksgebyr Meråker kommune og 
tilknytningsavgift/ anleggsbidrag elektrisitet 
inngår i kontraktssummen.

Dersom noen arbeider, f.eks. utomhus og 
torvtak må utsettes pga værforholdene kan 
kunde holde tilbake det beløp dette arbeidet 
representerer inntil jobben er gjort.

Det vil bli muligheter for tilvalg ut fra egne 
tilvalgsliste. Selger vil innkalle kjøperne til egne 
møter angående dette.

Kjøper aksepterer at offentlig myndighet og 
grunneier (Meråker Brug AS) har rett til tiltak 
på eiendommen og tilstøtende fellesområder 
deriblant drift og vedlikehold av fellesområder 
og infrastruktur.

TINGLYSING AV SKJØTE 
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier 
når handelen er sluttet. Hvis kjøper ikke ønsker 
hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, skal 
det tas forbehold om dette i budskjema

HVITVASKING AV PENGER 
I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig 
å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette 
innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet 
til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til 
Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal 
Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om 
dette og andre forhold i forbindelse med din 
bolighandel.

Sist endret: 20.2.2020 08:59
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Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.
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Komplett kjøperinformasjon ved kjøp av prosjektert bolig i prosjektet: 

Sportslia

18.02.2020 

INNEHOLDER DATERT 

Snitt/fasade/plantegninger A1 og A1S 21.12.2019 

Snitt/fasade/plantegninger B1-65 og B1-65S 05.06.2019 

Kjøkkentegninger fra IKEA 12.02.2020 

Leveransebeskrivelse/Romskjema 17.02.2020 

Arealoppgave 10.02.2020 

Tilvalgsliste 17.02.2020 

Landskapsplan 05.09.2019 

Målebrev for tomt 4-11 13.01.2020 

Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser 29.05.2007 

Vedtekter for Fagerlia Hytteforening 01.04.2015 

Driftsbudsjett 2019/2020 for Fagerlia Hytteforening 02.04.2019 

Kjøpetilbud - 

Finansieringsbevis - 

VEDLEGG
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TILVALGSLISTE
17.02.2020

PRODUKT
Balansert ventilasjon komplett

Sentralstøvsuger

Peis Quadro

Badstue IR 1,2m x 1,0 m

Badstue 6kW ovn

Innerdører - Unique- valgfri farge NCS

Beiset panel vegg

Beiset panel tak

Listefritt tak alle rom

Downlights

Lysstyring utvendig

LED taklamper

Forberedt for smart

Enkel varmestyring

Lysdimmer downlight

Vegghengt WC

Dusjnisje bad

Dusjkabinett vaskerom

Dusjnisje vaskerom

WC-stol på vaskerom

Trapp til hems

Valgfri farge vanger og rekkverk trapp

Beiset lister tak, dører, vindu og gulv

Varmekabler bod

Varmefolie soverom

Varmefolie kjøkken/ stue 

Ekstra TV-uttak

Ventilvifte bod

Ventilvifte vaskerom

Flere stikk eksisterende kurs

Nye stikk med egen kurs

El-billader

Utforinger vinduer og dører. Farger

Dør på hems dersom trapp til hems A1

Boligrom carport, yttervegger og innredning

Loftsluke smørebod ferdig montert  

Vaskeromsmøbler ferdig montert

Luke i gavelvegg til loft over sidefløy

Takpunkt stue

Diverse tilvalg kjøkken

Panelovner - 3 ovner er inkl.

Utomhus: finplanering isåing
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____________________________________________________________________________ 

Telefon 474 16 945 Postboks 4 - 7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Konto 4280 12 32218 Org.nr 989 873 709 MVA

Reguleringsplan 

Fagerlia felt 4.6 

Gnr 49 bnr 934 

Meråker kommune 

Planident 2016006

Reguleringsbestemmelser 

Vedtatt i kommunestyret 29.10.2018 sak 82/18. 
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1. Planområdet reguleres til følgende formål:

Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 

2. Felles bestemmelser:

2.1 Byggeskikk:

Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget og naturpreget i området, og gis en enkel, 

helhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Overdreven 

bruk av utskjæringer eller andre bygningselementer som er fremmed for lokal 

bygningstradisjon tillates ikke. 

Høyde på bebyggelsen skal tilpasses terrenget. 

Skjæringer og fyllinger skal forsøkes minimalisert i størst mulig utstrekning og 

skjæringer skal maks være 2,0 m og fyllinger maks 2,0 m over eksisterende bakkenivå. 

Fyllinger av stein skal tildekkes med løsmasser, isås og beplantes med trær/ busker fra 

eksisterende fauna. Dette gjelder også skjæringer og fyllinger for veg, P-plass, leke- og 

aktivitetsområder. 

Unødige terrenginngrep skal unngås. 

2.2 Automatisk fredede kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme frem gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget og Sør-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 

nr. 50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter 

at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
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2.3 Miljøforhold 

Nye bygg for beboelse skal sikres mot radon jf. Forskrift om tekniske krav til byggverk, 
FOR 2010-03-26-489, §13-5. 

Støy i anleggsfasen skal holdes på et akseptabelt nivå. 

Støygrenser i T-1442:2016 skal overholdes. 

Alle fritidsboliger tilknyttes Meråker kommunes renovasjonsordning for 
 fritidsbebyggelse, med avfallslevering til felles avfallsbod og utplasserte containere i 
Fagerlia hytteområde. 

2.4  Krav om nærmere dokumentasjon 
Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt 

målestokk som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesims-/mønehøyder, 

adkomstforhold og parkeringsløsning, evt. forstøtningsmurer og løsning for 

håndtering av overvann.  

Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig terreng. 

Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv om dette ligger 

utenfor tomtearealet.  

Sammen med situasjonsplanen skal det leveres terrengprofiler og fasadeoppriss som 

viser bebyggelsens plassering i forhold til eksisterende og nytt terreng. 

3 Rekkefølgebestemmelser  

Nødvendig infrastruktur inkludert nødvendig VA-anlegg, strøm, ferdig opparbeidet 

veg med fellesparkering og snumulighet skal være ferdigstilt før første fritidsbolig kan 

tas i bruk.  

4 Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5 nr 1) 

4.1 Tomter for fritidsbebyggelse 

Byggeområdene kan fradeles som selvstendige tomter, bortfestes eller etableres som 

sameie. 

Uttak av løsmasser og øvrige grave- og fyllingsarbeider skal utføres slik at det ikke 

skjemmer omgivelsene.  

Inngjerding av inngangsparti tillates med inntil 50% av arealet for den respektive tomt 

eller maksimalt 250 m2. Øvrig inngjerding er ikke tillatt. 
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4.2 Bygningstyper 

Innenfor byggeområdet kan det på tomtene oppføres fritidsboliger, anneks/bihus og 

garasjer/uthus. 

4.3     Regler for utforming av fritidsbebyggelse 

4.3.1. Tillatt bruksareal BRA og gesims- og mønehøyde måles i henhold til gjeldende tekniske 
forskrifter (TEK) til plan- og bygningsloven. 

 Maksimal tillatt utnyttelsesgrad BYA =200 m2 pr tomt. 

På tomtene 1-6 tillates hovedbygning oppført i en etasje eventuelt med sokkel, og 

med oppstuggu på inntil 30% av takarealet på hovedbygning. 

Maksimal mønehøyde er 9,8 m målt fra topp plate på mark til møne ved saltak og 

øvre gesims ved pulttak.  

På tomtene 7-11 tillates hovedbygning oppført i en etasje og med oppstuggu på inntil 

30% av takarealet på hovedbygning. 

Maksimal mønehøyde er 7,3 m målt fra topp plate på mark til møne ved saltak og 

øvre gesims ved pulttak.  

4.3.2.  Sanitærmessig standard. 
Ny bebyggelse skal tilkobles offentlig vann- og avløpsanlegg. 

4.3.3.   Taktekking skal være av torv, impregnert tre, skifer eller andre materialer med mørk 
ikke-lysreflekterende overflate. Glatte metallplater tillates ikke, uansett farge. 
Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein. 

4.3.4 Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (mørkebrunt, grått, svart etc.) Sterke 

farger tillates ikke. Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området, og det skal 

brukes materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelsene. Taktekking skal 

utføres i materialer som har matt eller mørk virkning.  

4.3.6 Takvinkler og takform 

Bygningene skal utformes med saltak eller pulttak og ha en takvinkel mellom 25 og 

35 grader. Oppstuggu tillates på inntil 30% av takarealet på hovedbygning. 

Garasje/bod/carport skal bygningsmessig være koblet til hovedhuset. Tilbygget kan ha 

avvikende takvinkler fra hovedhuset, men skal arkitektonisk være tilpasset 

hovedhuset.  

Møneretning tillates både vinkelrett på og langs av terrengkotene. 
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4.3.7 Forstøtningsmurer 

Eventuelle forstøtningsmurer skal utføres av naturstein/sprengstein eller gabioner, 

minimaliseres og utformes slik at de harmonerer best mulig med områdets naturgitte 

topografi. 

4.4  Avkjørsel/parkering 

Nye avkjørsler skal plasseres i samråd med grunneier. 

Det skal på egen tomt avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til 

minimum 2 biler.  

4.5  Lekeplass 

Felles område for uteopphold og lek. 

Området kan opparbeides med installasjoner for lek og fritid. 

4.6 Skotthyllbane 

Området kan planeres og opparbeides som felles område for skotthyllbane. 

5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12 -5 NR.2) 

5.1.  Fellesområde veg 

Adkomstveg er felles for alle fritidsboliger innenfor planområdet.  

Vegnettet kan benyttes av grunneier, hytteeiere og andre rettighetshavere i området. 

Alle veger skal vinterbrøytes etter den til enhver tid gjeldende brøyteordning. 

  5.2 Annen veggrunn 

Areal for veggrøfter, skjæring og fylling. 

6 GRØNNSTRUKTUR (PBL §12-5 NR.3) 

6.1 Grønnstruktur 

Området skal bevares som et felles friområde uten etablering av bygningsmessige 

installasjoner. 

På snødekt mark tillates preparering av skitrase. 
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7 Tilhørende plankart 
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Fagerlia Hytteforening, Meråker kommune   
Vedtekter 2015          Vedtatt på årsmøte 1. april 2015 

1

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Fagerlia Hytteforening

§ 2 Formål 
Hytteforeningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere.
Interesser og rettigheter er i denne forbindelse er ikke uttømmende, omfatter bl.a. vedlikehold av felles adkomstveier,
vann og avløpsanlegg og brøyting.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer 
Alle tomte- og hytteeiere i Fagerlia Hytteforening har rett og plikt til medlemskap i foreningen.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i hytteforeningen.

§ 6 Medlemsforpliktelser
Medlemmer plikter å dekke andel av kostnader til drift, vedlikehold og investeringer innenfor hytteforeningens 
formål. Årlig andel, kontingent, fastsettes av årsmøtet og betaling skjer etter påkrav fra styret.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv om ikke annet fastsatt for det enkelte år av årsmøtet.

§ 8 Årsmøte
Årsmøtet holdes i mars/april fortrinnsvis onsdag i påskeuken. Innkalling skjer skriftlig (e-post) til medlemmene, eller 
på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap, forslag til
budsjett samt redegjørelse for de saker som faller inn under styrets arbeid.

Fast agenda for årsmøte: 

1 Velkommen og godkjenning av innkalling, ved Styret 
2 Valg av møteleder og 2 personer til å underskrive protokollen 
3 Styrets beretning 
4 Beretning fra Vollåtjønna 
5 Beretning fra Fagerlia Fellesgjerde (gjelder kun medlemmer som er innenfor gjerdet) 
6 Behandling og godkjenning av resultatregnskap og balanse inklusive revisors beretning 
7 Behandling og godkjenning av budsjett inklusive fastleggelse av medlemsavgift og budsjett for 

felleskostnader. 
8 Innkomne forslag 

- Forslag fremmet fra Styret
- Forslag fremmet fra medlemmer

9 Valg 
- Valg av nye styremedlemmer inklusive styrets leder dersom denne er på valg
- Valg av styre for Fagerlia Fellesgjerde
- Valg av hyttestyre Vollåtjønna
- Valg av revisor

- Valgkomite på 3 medlemmer

Ved avstemming har hvert medlem 1 - en - stemme. Skriftlig avstemming gjennomføres dersom noen av 
møtedeltakerne krever dette.  
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Fagerlia Hytteforening, Meråker kommune   
Vedtekter 2015          Vedtatt på årsmøte 1. april 2015 

2

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.               

Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes 
samtlige medlemmer. 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig 
forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært
årsmøte bør innkalles med 14 dagers varsel.

§ 10 Styret
Hytteforeningens styre er på inntil 6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år av gangen. Styreleder velges av 
årsmøtet. Det er maksimalt 50% av styremedlemmene som samtidig kan være på valg. Styret er beslutningsdyktig når
minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra
sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten og det som er nedfelt i 
vedtektene.

§ 11 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og
det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av Fagerlia Hytteforening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Fagerlia Hytteforening. 
 Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 11. 

Vedtatt på årsmøte i Fagerlia Hytteforening 
Meråker, 1. april 2015 
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