
PRISLISTE 

Bolig-
Etasje 

/ Type / Balkong / Andel Kjøpesum Kjøpesum ink.
Fellesko

stn. Á konto TV / Renter 
Fellesko
stn. Inkl. Gj.snitt renter Gj. Snitt Tot.Felleskostn.Takhøyder Overtagelse

nummer Plan Ant. rom BRA P-ROM Terrasse  Innskudd fellesgjeld (innskudd inkl. 
fellesgjeld)

 
Omkostnin

ger

 omkostninger 
og fellesgjeld

drift brl. 
(2019)

varme/v
.vann

Bredb
ånd

(år 2019-
2029)

v.v/varm
e, tv/bb, 
renter 
(2019)

ved avdrag 
(år 2029-

2059)

avdrag 
(år 2029-

2059)
år 2029-2059

C2003 2 4-roms 106,0 102,0 16,5 kvm 6 030 000kr    670 000kr     6 700 000kr      53 764kr    6 753 764kr       3 180kr   848kr     400kr  1 173kr  5 601kr   774kr            1 861kr   7 063kr           2,62m 24.06.2019
 

Renteutgifter i denne kolonne er for de første 10 år av lånets løpetid hvor det ikke belastes avdrag.

Fellesutgifter: Stipulerte fellesutgifter for drift og vedlikehold av borettslaget, fordelt etter foreløpig budsjett for 1. driftsår. Utgiftene er fordelt etter areal.

Á konto varme/varmtvann; Betales gjennom fellesutgifter. Det leveres måler i hver bolig, slik at man betaler for faktisk forbruk som da avregnes en gang per år. Det er anslått at utgifter til varmtvann og varme utgjør ca. kr. 8,-/m2 per måned.

Felleskostnader inkl. varmtvann, varme og renter; Dette er summen av felleskostnader for drift av borettslaget samt kapitalutgifter til leilighetens andel fellesgjeld. Kapitalutgiften for de 10 første årene utgjør kun renter. I tillegg er det lagt inn estimerte kostnader til oppvarming/tappevann.  

Gj.snitt renter og avdrag år 2029-59; Etter 10 år med kun renter, betales lånet ned over 30 år som annuitetslån - dvs. samme faste beløp per måned, men hvor andel renter og avdrag endres gjennom perioden. Det er størst andel renter i begynnelsen av perioden og minst mot slutten. 
I kolonnen er det oppgitt gjennomsnittsverdier for renter og avdrag forutsatt at rentenivået er det samme som i dag. 

Totale felleskostnader år 2029-59; Her er det kun for å vise hvordan felleskostnader vil endres som konsekvens av at avdragsfri periode er over. Beløpet hensyntar ikke prisutvikling og endrede rentevilkår.

Garasje/parkering; Det er mulig å kjøpe garasjeplass i felles anlegg med heis til leilighetsplan. Dersom man kjøper garasjeplass samtidig med leilighet er prisen kr. 95.000,- for en garasjeplass. Ved kjøp av garasjeplass på et senere tidspunkt, eller ved kjøp av garasjeplass nr. 2, 
er prisen per garasjeplass kr. 250.000,-. Det er et begrenset antall plasser. Brukerne av parkeringsplass betaler for drift og vedlikehold av garasjeanlegget med ca. kr. 150,- per plass per måned. Dette er ikke medtatt i felleskostnadene.

Kjøpsomkostninger for kjøper; I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift med 2,5 % av andel tomteverdi. For boligene utgjør andel tomteverdi kr 18.000,- pr. kvm BRA, noe som gir en dokumentavgift på kr 450,- pr. BRA. I tillegg påløper tinglysningsgebyrer p.t. kr 430,-  
for andel og kr 634,- pr pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbindelse med kjøpet, samt andelskapital til borettslaget kr 5.000,-. Ved kjøp av garasjeplass vil det i tillegg til kjøpesum påløpe tinglysningsgebyr p.t. kr 525,- pr. plass og kr 634,- pr. pantobligasjon. 
Det vil i tillegg påløpe dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi knyttet til kjøp av garasjeplass. Tomteverdien pr. garasjeplass blir maksimalt kr 50.000. Maksimal dokumentavgift pr. garasjeplass blir dermed kr 1.250,-. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter 
i tiden frem til hjemmelsovergang. 

Det tas forbehold om trykkfeil. Pris på usolgte boliger og garasjeplasser kan endres av selger uten varsel. 

Gartnerboligen på Skullerud, Felt B+C.
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                            Felleskostn.     Gj.snitt
         Kjøpesum  Kjøpesum ink. Felleskost. Á konto  Renter   inkl. v.v/           renter Gj. snitt   Tot. felles
 Bolig- Etasje / Type /   Balkong /  Andel (innskudd inkl.  Omkost- omkost. og drift brl.  varme      TV / (2019-   varme tv/bb     ved avdrag avdrag   kostn.           Overtagelses-
 Nr. Plan Ant. rom BRA P-ROM Terrasse Innskudd fellesgjeld fellesgjeld) ninger fellesgjeld (2019) v.vann      bredbånd 2029)     renter (2019)  (2029-2059) (2029-2059) 2029-2059       Takhøyde          dato

Fellesgjelden utgjør et annuitetslån over 40 år med 
10 års avdragsfri periode. Lånet beløper seg med fly-
tende rente. Rentesatsen som er benyttet i prislisten er 
2,1 % p.a. (Rente 31.12.2016 er 2,1 %). Borettslaget vil 
inngå en avtale med forretningsfører om IN-ordning, dvs. 
mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. 
Det gjøres oppmerksom på at rentekostnad vil variere i 
takt med gjeldende rentesats på lånet.

Renteutgiftene på andel fellesgjeld er fradragsbe-
rettiget med 24 % etter gjeldende regler i 2017. Slikt 
fradrag (netto skatteeffekt) er ikke hensyntatt i prislisten. 
Retten til rentefradrag betinger at andelseier har 
skattbar inntekt. Renteutgifter i denne kolonne er for 
de første 10 år av lånets løpetid hvor det ikke belastes 
avdrag.

Fellesutgifter: Stipulerte fellesutgifter for drift og 
 vedlikehold av borettslaget, fordelt etter foreløpig bud-
sjett for 1. driftsår. Utgiftene er fordelt etter areal.

Á konto varme/varmtvann; Betales gjennom 
fellesutgifter. Det leveres måler i hver bolig, slik at 
man betaler for faktisk forbruk som da avregnes en 

gang per år. Det er anslått at utgifter til varmtvann og 
varme utgjør ca. kr 8,-/m2 per måned. Felleskostnader 
inkl. varmtvann, varme og renter ; Dette er summen av 
felleskostnader for drift av borettslaget samt kapitalutgif-
ter til leilighetens  andel fellesgjeld. Kapitalutgiften for de 
10 første årene utgjør kun renter. I tillegg er det lagt inn 
estimerte kostnader til oppvarming/tappevann.  

Gj.snitt renter og avdrag år 2029-59; Etter 
10 år med kun renter, betales lånet ned over 30 år som 
 annuitetslån - dvs. samme faste beløp per måned, men 
hvor andel renter og avdrag endres gjennom perioden. 
Det er størst andel renter i begynnelsen av perioden og 
minst mot slutten. I kolonnen er det oppgitt gjennom-
snittsverdier for renter og avdrag forutsatt at rentenivå-
et er det samme som i dag (2,1 % p.a.). 

Totale felleskostnader år 2029-59; Her er det 
kun for å vise hvordan felleskostnader vil endres som 
konsekvens av at avdragsfri periode er over. Beløpet 
hensyntar ikke prisutvikling og endrede rentevilkår.

Garasje/parkering; Garasjeplass/biloppstillingsplass 
inngår ikke ved kjøp av boenheten. Alle som kjøper 

3-romsleilighet eller større har mulighet til å kjøpe 1 
stk. parkeringsplass i felles garasjeanlegg for kr 195.000. 
 Dersom det er parkeringsplasser til overs når alle leilig-
hetene er solgt får de som har kjøpt 2-romsleilighet 
 anledning til å kjøpe parkeringsplass. Kjøper av parke-
ringsplass betaler for drift og vedlikehold av garasjean-
legget med ca. kr 150,- per plass per måned. Dette er 
ikke medtatt i beregning av felleskostnadene.

Takhøyder; Takhøydene oppgitt i kolonne gjelder 
stue, kjøkken og soverom. Ganger har nedforet him-
ling, og  ligger generelt ca. 300 mm under betongdekket. 
Dette kan imidlertid variere avhengig av rørføringer. 
Takhøyden på bad ligger generelt på 2,20 m. Alle høy-
der er ca. høyder, og kan variere.

Kjøpsomkostninger for kjøper; I tillegg til 
 kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift med 
2,5 % av andel tomteverdi. For boligene utgjør andel 
tomteverdi kr 18.000,- pr. kvm BRA, noe som gir en 
dokumentavgift på kr 450,- pr. BRA. I tillegg påløper 
tinglysningsgebyrer p.t. kr 430,- for andel og kr 634,- pr 
pantobligasjon (inkl. attest) som skal tinglyses i forbin-
delse med kjøpet, samt andelskapital til borettslaget 

kr 5.000,-. Ved kjøp av garasjeplass vil det i tillegg til 
kjøpesum påløpe tinglysningsgebyr p.t. kr 525,- pr. plass 
og kr 634,- pr. pantobligasjon. Det vil i tillegg påløpe 
dokument avgift på 2,5 % av tomteverdi knyttet til 
kjøp av garasjeplass. Tomteverdien pr. garasjeplass 
blir  maksimalt kr 50.000. Maksimal dokumentavgift pr. 
garasjeplass blir dermed kr 1.250,-. Det tas forbehold 
om endring av satsene for  offentlige gebyrer og avgifter 
i tiden frem til hjemmelsovergang. 

Det tas forbehold om trykkfeil. Pris på 
 usolgte boliger og garasjeplasser kan en-
dres av selger uten varsel. 

www.gartnerboligen.no
Tom Z. Bliksmark / tzb@sem-johnsen.no / m 909 25 904 
Lene H. Markegård/ lhm@sem-johnsen.no / m 918 23 923
Anders Hartwig Thoresen / anders@privatmegleren.no / m 934 59 150


