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Eier Aasmund Sigstad

Type eiendom Hytte

Adresse Grøtåshaugen 130
2615 Lillehammer

Beliggenhet,
adkomst

Fra Lillehammer sentrum, følg skiltene mot Nordseter. Ta av til venstre, ved
Nordseter Sportell og følg deretter vegen til du kommer til Gråtøshaugen på
venstre side.

Nærområdet Hytten ligger idyllisk til i nærheten av Nordseter på Lillehammer. Det finnes
mange turmuligheter i nærområdet, både sommer- og vinterstid. På vinterstid
er det oppkjørte skiløyper rett utenfor hytteveggen. Selve hovedskiløypa
starter ved parkeringsplassen. Nordseter fjellpark ligger ca. 7 min unna, her
finner man blant annet alpinpark, kanopadling, og mange tur- og sykkelstier.
Kun 25 min kjøretur unna finner man Lillehammer sentrum, med alt av
servicetilbud. Hunderfossen familiepark, Lilleputthammer og Hafjell
alpinanlegg er ca. 40 min. kjøretur unna. Gode fiskemuligheter i
Nevelfjellvannet.

Type, eierform og
byggeår

Hytte Selveier, oppført i 1980

Bygninger og
byggemåte

Reisverk med utvendig, stående panel. På støpt såle. Pipe i lecastein med
utvendig skifer. Peisen i stuen er kledd med teglstein.
Hytten har saltak. Ny shingel, tak-renner og nedløp i 2016.
Overbygd inngangsparti. Stor terrasse. Hytten er satt opp av Vestvanghus, type
Tor.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Antall rom: 3

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 48 kvm, Bruttoareal: 50,40 kvm

1.Etasje: Vindfang, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, vaskerom,
toalettrom og bod. Terrasse på 12 kvm med adkomst fra stuen.

Møblering / utstyr Hytten selges møblert, bortsett i fra personlig løsøre.

Standard Vindfang: med adkomst til vedbod og toalettrom med mulldo.
Stue: Romslig, hyggelig stue med adkomst til stor, usjenert terrasse. Plass til
spisebord mot åpen kjøkkenløsning. Stor teglstenspeis.
Soverom: Et soverom med køyeseng og et med to enkeltsenger.
Vaskerom: Lite vaskerom innenfor kjøkkendelen.

Oppvarming Hytten har innlagt strøm. Peis i stue.

Parkering På egen tomt. På sommerstid kan man kjøre helt opp til hytten og parkere ved
hytteveggen. På vinterstid blir ikke veien brøytet, så man må parkere nede ved
hovedparkeringsplassen og gå opp til hytten ca. 300 m. Her starter også
hovedskiløypene.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 8500



Tomt og hage Punktfestet naturtomt. Består hovedsaklig av gress, lyng og trær. Trær kan ev.
hugges, etter avtale om antall og pris med grunneier. Dette vil gi fin utsikt mot
sportellet.

Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til privatvei, med elektonisk bom.
Eiendommen er ikke tilnkyttet vann eller avløp. Vann må hentes fra vannpost
som ligger ca. 50 m fra hytten. Vann også om vinteren.

Reguleringsplan Området er regulert til fritid.

Prisantydning 990 000,-

Beregnet
totalkostnad

990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
--------------------------------------------------------
25 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 015 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 53944671

Kommunale avgifter Kr. 2 200 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt og renovasjon av fritidsbolig.

Det må innbetales en medlemsavgift til Gråtøshaugen Hytteeierforening på kr.
4000 hvert år. Denne avgiften dekker vedlikehold og drift av veier og felles
parkeringsplass på hyttefeltet (inkl. bom inn til feltet), brøyting av veier og
parkeringsplass på vinterstid, prepping av skiløyper inne på hytteområdet
samt vedlikehold og drift av vannforsyning/brønner på området.

Pliktig medlemsskap
i velforening/sameie

Det er ikke per dags dato pliktig medlemsskap i Gråtøshaugen
hytteeierforening, men man kan betale inn kr. 200 i året, frivillig om man
ønsker å bidra.

Leieinntekter Eiendommen er et godt utleieobjekt.

Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Meglers vederlag og
utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.42 000)
Totalt kr. (Kr.42 525)

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra selger og tegning. Arealene er ikke kontrollmålt
av megler.



Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.

Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Hytten er ledig for overtagelse.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,
har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.















Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!



 
 
 
 

 
SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 

 
Skal du selge, leie ut eller refinansiere  

din bolig-, fritid- eller næringseiendom, 
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering  

og tilbud på våre tjenester! 
 

Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke eiendom AS 

 

   Mona Bjerke 
                          Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
                                                                  mona@mbeiendom.no 

 

                                          www.mbeiendom.no 
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