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Prisliste
Tårnhus 2 / Meierikvartalet / Lillestrøm



Leil. nr. Ant rom Uteplass BRA m² P-ROM m²  Pris  Kjøpers omk.  Felleskost  Parkering 

3. etasje

304 3 Balkong 87 87 kr 5 590 000 kr 37 110 kr 3 962 pri

4. etasje

404 3 Balkong 87 87 kr 5 690 000 kr 37 110 kr 3 962 pri

5. etasje

504 3 Balkong 87 87 kr 5 790 000 kr 37 110 kr 3 962 pri

7. etasje

701 3 Balkong 66 66 kr 4 650 000 kr 28 447 kr 3 216 n

8. etasje

801 3 Balkong 66 66 kr 4 750 000 kr 28 447 kr 3 216 n

804 3 Balkong 87 87 kr 6 090 000 kr 37 110 kr 3 962 pri

9. etasje

901 3 Balkong 66 66 kr 4 850 000 kr 28 447 kr 3 216 n

17. etasje

1702 4 Balkong 129 126 kr 12 950 000 kr 54 435 kr 5 388 pri

10. etasje

1001 3 Balkong 66 66 kr 4 950 000 kr 28 447 kr 3 216 n

1002 4 Balkong 99 96 kr 7 190 000 kr 42 060 kr 4 369 pri

11. etasje

1101 3 Balkong 66 66 kr 5 050 000 kr 28 447 kr 3 216 n

1102 4 Balkong 99 96 kr 7 390 000 kr 42 060 kr 4 369 pri

12. etasje

1201 3 Balkong 66 66 kr 5 200 000 kr 28 447 kr 3 216 n

1202 4 Balkong 103 99 kr 7 690 000 kr 43 710 kr 4 505 pri

13. etasje

1302 4 Balkong 103 99 kr 7 990 000 kr 43 710 kr 4 505 pri

Prisliste Tårnhus 2

18. etasje

1802 4 Balkong 129 126 kr 13 550 000 kr 54 435 kr 5 388 pri

1803 4 Balkong x 2 108 105 kr 10 350 000 kr 45 772 kr 4 675 pri



Finansiering: 
Selger vil kreve bekreftelse på finansiering, og finansieringsbevis må 
være vedlagt kjøpetilbudet – alternativt navn og direkte telefonnumme 
til kontaktperson i bank som kan bekrefte at finansiering er i orden. 
I tilfeller der kjøpet planlegges 100 % finansiert med egenkapital vil 
selger kreve dokumentasjon på hvordan egenkapitalen fremkommer 
og at verdiene er reelle (verdivurdering/takst av bolig som eventuelt 
skal selges, dokumentasjon på eierforhold og eventuell gjeld tilknyttet 
eiendommen. Bankinnskudd og annen formue må dokumneters f.eks. 
ved kopi av kontoutskrift). 

Garasje/Parkering: 
Kjøp av bruksrett til garasjeplass: kr 425 000,–.

Ved kjøp av parkeringsplass, tas det forbehold om at det må betales 
2,5% dokumentavgift av kjøpesum for p-plass, samt tinglysingsgebyr 
kr 525,–. Dette avhenger av organiseringen av garasjeanlegget. 

Leiligheter som kan kjøpe garasjeplass i tilknyttet felles garasjeanlegg 
er markert med “pri” i prislisten. 

Felleskostnader:
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført 
i felles regi. Månedlige felleskostnader er stipulert for første driftsår, 
og følger av prislisten. I dette budsjettet har man lagt til grunn at bl.a. 
forsikring på bygget, kostnader til bruksrett til uteområder (det vil 
bli tinglyst avtale som sikrer slik bruksrett), strøm på fellesarealer, 
renhold og vedlikehold av fellesarealer, àkonto fjernvarme, kostnader 
for TV/bredbånd, driftskostnader for Meierikvartalet velforening, 
forretningsførsel er inkludert. Àkonto fjernvarme er stipulert med 
kr 10,- pr kvm BRA, og kostnader for TV/bredbånd er estimert med 
minstepris kr 299,- for basispakke. Selger vil på vegne av sameiet 
inngå avtale med TV/internett-leverandør. 
 
Kommunale avgifter vil bli fakturert den enkelte seksjonseier etter 
forbruk direkte fra kommunen. Det blir installert vannmåler i hver 
leilighet. 

Det foreligger utkast til budsjett, som vil være vedlegg til kjøpekontrakt. 
Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om dette. Endelig 
budsjett fastsettes av styret. Det tas forbehold om endringer i 
stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. 
Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets 
vedtekter, det er lagt opp til at 70% av kostnadene fordeles etter 
sameiebrøken (areal) og 30% fordeles likt på alle seksjoner. 
Selger har engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet med en 
avtaleperiode på 3 år. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for 
felleskostnader.
   
Driftskostnader tilknyttet garasjeanlegg for boligkjøperne er stipulert 
til kr 250 pr måned for første driftsår, og skal betales av de som 
disponerer plass i garasjeanlegget.  

Dokumentavgift/omkostninger:
Kjøper må betale dokumentavgift, 2,5%, av andel tomteverdi som utgjør 
kr 16 500,– pr. BRA bolig. 

I tillegg til påløper tinglysingsomkostninger på kr 525,– for skjøte 
og kr 697,– pr. panteobligasjon som skal tinglyses. Startkapital til 
sameiet tilsvarende 3 månders felleskostnad. Det tas forbehold om 
endringer i beregningsgrunnlaget for dokumentavgift og endringer i 
gebyrer i forbindelse med tinglysing. 

Betalingsplan:
10 % av total kjøpesum (dvs. inkl. evt. garasjeplass) forfaller til 
betaling så snart selger har stillet garanti iht. Bustadoppføringslovas 
bestemmelser (jfr. Buofl. §12). Selger plikter senest å stille slik garanti 
straks selgers forbehold er hevet (jfr. selgers forbehold Eiendommen 
A-Å vedr. vetak om igangsetting). 

Pr. 01.01.2017 ble bustadoppføringslova endret, og iht. § 12 har selger 
nå anledning til å vente med å stille denne garantien til forbehold om 
åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse 
til igangsetting er avklart. Garantien skal uansett stilles senest før 
byggearbeidet starter. For mer info se bustadoppføringslova her: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13- 
43?q=bustadoppføringslova eller kontakt megler. 

20 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved inngåelse av 
kjøpekontrakt dersom kjøper er å regne som profesjonell/ved salg til 
juridisk person (selskap, AS-selskap e.l.). Selger kan kreve at salg til 
juridisk person foregår etter Avhendingsloven/Alternativt kontrakt etter 
bustadoppføringslova hvor følgende bestemmelser ikke vil komme til 
anvendelse: § 12 om entreprenørgarantier, § 18 om dagbøter og §§ 52- 
54 om avbestilling. 

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår 
til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over 
beløpet. Resterende beløp betales før overtagelse av boligen. Renter 
på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet 
er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + 
omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør 
vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. 
bustadoppfl. § 47. 

Arealberegning:
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. boder. P-ROM er BRA fratrukket 
innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt 
et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas 
forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er 
foretatt på tegninger. 

Tilvalg:
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting er Kjøper kjent med at frister for tilvalg 
og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold 
i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav til 
tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av 
utbygger/selger. 

Meierikvartalet Utvikling AS forbeholder seg retten til å endre priser på 
usolgte leiligheter. 

Oslo, 08.04.2019


