Ydalir - Sentrale tomter

Muspelheim, Ydalir B7, 2409 Elverum

Kort om prosjektet
Eneboligtomter med unik beliggenhet
Drømmer du om en ny enebolig med kort vei til skole, barnehage og butikk? Tomteområdet
Muspelheim ligger flott til i ytterkant av nye Ydalir. Her har du alt du trenger av servicetilbud
på den ene siden, og umiddelbar nærhet til friluftsområdet Svartholtet på den andre siden.
Her ligger alt til rette for en enkel og god hverdag!

Tomtene varierer i størrelse fra ca. 420 til 466 kvm., med priser fra kr. 750.000, til kr.
900.000 (omkostninger fra kr. 36.250, til kr. 40.000). En svært god utnyttelsesgrad (35% BYA)
åpner opp for mange muligheter til å bygge akkurat det hjemmet du ønsker deg. Hvem som
tegner og bygger huset ditt bestemmer du. På den måten får du det akkurat slik du vil ha
det.

Nye Ydalir
Mange har jobbet hardt og lenge for å realisere nye Ydalir. Målsettingen er å skape en bydel
tilrettelagt for fremtiden, med nye innovative og bærekraftige løsninger som er gode for
deg, meg og barna våre. Kort fortalt vil Ydalir vokse frem med bl.a. hus, leiligheter, skole,
barnehage og idrettsanlegg som er bygget for både oss og kloden vår. Vi gjør det, fordi vi
kan – teknologien er her. Hus og bygninger som puster bedre og forbruker mindre. Godt for

Alle 3D-illustrasjoner og illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende og beskriver ikke den endelige leveransen
og de reelle omgivelsene rundt prosjektets beliggenhet. For detaljer i leveranseomfang, se fasade- og
plantegninger, leveransebeskrivelse og romskjema.
Foto: Inviso
Ydalir Skole og Barnehage: Elverum Tomteselskap
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Info fra megler
OPPDRAGSTAKER
EienndomsMegler Innlandet AS
Avdeling Elverum
Storgt. 26
2414 ELVERUM
Tlf: 911 78 674
Org.nr.: NO 945 727 306

ANSVARLIG MEGLER
Ansvarlig megler/meglerteam
Thomas Skogli Rusten
Telefon 902 23 545
E-post thomas.rusten@em1.no
Morten Norstrøm Surèn
Telefon 950 29 354
E-post morten.suren@em1.no

EIERFORHOLD
Eier
Ydalir Eiendom AS
v/Terje Christian Svenkerud
2414 ELVERUM

EIENDOMSBETEGNELSE

Nye Ydalir
Mange har jobbet hardt og lenge for å realisere nye Ydalir.
Målsettingen er å skape en bydel tilrettelagt for fremtiden, med
nye innovative og bærekraftige løsninger som er gode for deg,
meg og barna våre. Kort fortalt vil Ydalir vokse frem med bl.a.
hus, leiligheter, skole, barnehage og idrettsanlegg som er
bygget for både oss og kloden vår. Vi gjør det, fordi vi kan –
teknologien er her. Hus og bygninger som puster bedre og
forbruker mindre. Godt for helsa, og godt for lommeboka.

TOMT OG BELIGGENHET
Svært god beliggenhet
Fra Ydalir er det enkelt å komme seg til Elverum sentrum til fots,
med sykkel og med buss, og du kan tråkke rett ut i skiløypene på
vinteren. Den populære badeplassen ved Sagtjernet ligger rett i
nærheten. Felles parkeringsløsninger gjør at biltrafikken rundt
Ydalir skole og barnehage (som forøvrig har fått mye
oppmerksomhet for bærekraft og innovasjon) gjør at området
har minimalt med biltrafikk. Dette gir et godt og trygt miljø for
barn og andre fotgjengere.

Muspelheim, Ydalir B7, 2409 Elverum

AREAL OG TYPE

EIERFORM

Selveiertomter på ca. 420 m² - 466 m².

Selveier

TOMTENS BESKAFFENHET

REGISTERBETEGNELSE

Tomtene er ferdig planetert og byggeklare.

Gnr. 31, bnr. 1383 i Elverum kommune (0427). Eneboligtomtene
på BF1/2 er fradelt og har fått tildelt sitt eget bruksnummer
(bnr.).

ADKOMST

GENERELL INFORMASJON
Eneboligtomter med unik beliggenhet
Drømmer du om en ny enebolig med kort vei til skole,
barnehage og butikk? Tomteområdet Muspelheim ligger flott til i
ytterkant av nye Ydalir. Her har du alt du trenger av servicetilbud
på den ene siden, og umiddelbar nærhet til friluftsområdet
Svartholtet på den andre siden. Her ligger alt til rette for en enkel
og god hverdag!
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Tomtene varierer i størrelse fra ca. 420 til 466 kvm., med priser
fra kr. 750.000, til kr. 900.000 (omkostninger fra kr. 36.250, til kr.
40.000). En svært god utnyttelsesgrad (35% BYA) åpner opp for
mange muligheter til å bygge akkurat det hjemmet du ønsker
deg. Hvem som tegner og bygger huset ditt bestemmer du. På
den måten får du det akkurat slik du vil ha det.

Fra Elverum sentrum følger man RV 25 (Trysilvegen) i retning
Trysil. Ta av til høyre før Kiwi og inn i Olav Sæters veg som følges
ca. 250 meter. Ta første avkjøring i rundkjøringen (til høyre) inn i
Halvor Svenkeruds veg. Denne vegen følges ca. 230 meter og
sving deretter til venstre inn Kvartsvegen. Etter ca. 80 meter
ligger tomteområdet Muspelheim på høyre side.

VEI, VANN OG AVLØP
Fellesanlegg, offentlig anlegg for veg, vann og avløp
opparbeides etter vedtatte planer og kostnadene for
opparbeidelsen og fremføring til tomtegrensen til den enkelte
boligtomt er inkludert i kjøpesummen.

Veganleggene inne i boligfletet består av opparbeidede gatetun
med fast dekke og gatelys. Asfalt blir først lagt når forholdene
ligger til rette for det. Planområdene i Ydalir vil bestå dels av
kommunale veier, dels av private veier som velforeningen selv
må ta ansvar for mht. drift og vedlikehold, belysning, snørydding
m.v. Velforeningen for Muspelheim har sammen med fremtidige
velforeninger i delområdet B5-3 og B5-4 i Ydalir ansvar for
Kvartsvegen benevnt f_Veg1 i reguleringsplan Muspelheim,
Ydalir, arealplan-ID:0427_2017006. Vegen vil bli overdratt til
velforeningene. Kostnadene fordeles mellom velforeningene
etter antall boenheter.
Anleggene for vann og avløp er lagt i fellesarealene hvis ikke
annet er nevnt spesielt. Kjøper må selv gjøre avtale med eier av
vann og avløpsanlegget (sameiet) om fremføring av stikkledning
fra felles VA-anlegg til tilknytningspunkt på bebyggelsen.
Kostnadene for dette, samt kostnader i forbindelse med
gravearbeidet for grøfter betales av kjøper. Vedlikehold av
ledningsnettet fra felles VA-anlegg til tilknytningspunktene på
bebyggelsen bekostes av den/de tomteeiere som benytter seg
av dette ledningsnettet.

matavfall, en beholder for papp/ papir, en for glass/ metall, en
for plast og en for restavfall. Dette vil beløpe seg til en kostnad
på ca. kr 3.500,- - 4.000,- per boenhet. Avgiften vil avregnes i
forhold til virkelig avfallsmengde. Dette systemet vil ikke bli
etablert før forholdene ligger til rette for det, og per dags dato
må hver enkelt tomtekjøper etabler egen avtale med Søir.
Grunngebyret er kr. 1.272,- som inkluderer 140 l.
matavfallsbeholder, plastsortering, drift av gjennvinningsstasjon
m.m. Restavfavfallsbeholder på 190 l. beløper seg til kr. 2.271,-,
papirbeholder på 140 l. kr. 121,- og glass- & metallemballasje kr.
121,- for 140 l. Etableres det pipeløp på boligen vil det tilkomme
feiing og tilsynsgebyr på kr 630,- pr. pipeløp. Eidsiva Bioenergi
AS tilbyr tilknytning av vannbåren varme for kr 50.000,- inkl. mva
for eneboliger. Den enkelte boligeier må selv sørge for grøft for
varmerør fra tomtegrensen og inn til husvegg samt etablere et
skap i boligen for varmeveksler og varmemåler. Innvendig
arbeid i boligen utenom selve måleren bekostes av boligeier.
De ovennevnte prisene er gjeldende for 2021 med forbehold
om at prisen kan endres.

LIGNINGSVERDI
For nærmere informasjon se vedlagt utkast til kjøpekontrakt § 12
under særlige bestemmelser.

PARKERING
For eneboligtomter er det mulig å bygge dobbel garasje.
Garasje/Carport skal vises på situasjonsplanen ved
byggesøknad. Antall bil-p-plasser er begrenset til maks 2 pr.
eneboligtomt. Parkeringsanlegget som skal etableres på
delområdet (BK1) tilrettelegges for gjesteparkering og
bildelingsordning. Velforeningen skal sammen med selger og
Elverum Vekst jobbe for å få på plass en slik løsning.

ØKONOMISKE FORHOLD
Ved oppføring av enebolig vil følgende kostnader påløpe til
Elverum kommune:
Gebyr for behandling av byggesak er kr 27.370,-.
Tilknytningsavgift for vann er kr 43,75,- pr. m² beregnet areal
(BRA) og avløp kr 77,50,- pr. m² beregnet areal (BRA) for
eneboliger.
I tilegg vil det påløpe en årlig kostnad på kr 24,28,- pr. m²
beregnet areal (BRA) for vann og kr 34,66,- pr. m² beregnet areal
(BRA) for avløp. Eiendomsskatten utgjør 3,88 promille årlig av
skattegrunnlaget. I tillegg vil det påløpe en årlig avgift til SØIR
for restavfall, matavfall, glass og metallembalasje og papir. Det
vil bli etablert et eget system med nedgravde avfallsbrønner for
området med 5 fraksjoner. Dette vil bli etablert i nærheten av
parkeringsanlegget og vil tilsvare en beholder på 190 liter for

Ikke beregnet.

SKATTETAKST
Ikke beregnet.

ANDRE FASTE KOSTNADER
Det vil bli etablert en velforening for Muspelheim. Her vil det
være pliktig medlemskap og det vil tilkomme kostnad for
medlemskapet.
Muspelheim er et innovativt område som har fokus på fremtiden
og miljø. Det er planlagt en bildelingsordning som vil ha pliktig
medlemskap. Kostnaden rundt dette er per dags dato ikke
bestemt, men man antar foreløpig en årlig medlemskostnad på
ca. kr. 500,- - 1.000,-.
Det vil også tilkomme en service- og målegebyr på ca. kr.
1.000,- per år for hver enkelt boenhet til Eidsiva Bioenergi AS.
Hver tomtekjøper er pålagt å levere miljøregnskap ifb. med
bygging. Utbygger/selger har tatt på seg denne jobben. Kjøper
må påregne en kostnad på ca. kr. 10.000,- for utførelsen av
dette miljøregnskapet.
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BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Ikke utstedt da tomtene er ubebygd.

OFFENTLIGRETTSLIGE PÅLEGG OG KRAV
Det foreligger ingen kjente pålegg eller krav. Dette er likevel
ingen garanti for at det ikke vil kunne komme pålegg eller krav
ved nye kontroller.

TINGLYSTE HEFTELSER
Ingen tinglyste pengeheftelser følger eiendommen.

Boliger i Ydalir skal bygges slik at det oppnås en reduksjon av
klimagassutslipp på 50% sammenlignet med
referanseprosjekter. Dette oppnås ved å følge de overordnede
kravene:
- boligen skal ha passivhusstandard (iht. NS 3700) eller bedre
- miljøvennelig materialer skal prioriteres ved innkjøp. Bygget
skal ha et bæresystem i tre, og utstrakt bruk av tre i fasader.
Lavkarbonbetong kreves for fundamenter og vegger under
terreng. Dette punktet dokumenteres med EPDèr.
- bygget skal tilkobles fjernvarme og bruke dette til oppvarming,
varmt tappevann og til oppvaskmaskin/vaskemaskin.
- boligen skal ha solceller (min. 10-15 kwh/år/ m² BRA i
gjennomsnitt pr. delområde)

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Følgende rettigheter/forpliktelser følger tomtekjøpet: pliktig
medlemskap i velforeningen som skal etableres. Selger kan
kreve at velforeningen skal være medlem i Ydalir Velforening (p.t.
ikke stiftet), som skal omfatte alle velforeningene i Ydalir/
planområdet.
Ydalir Velforening vil ha som formål å ivareta oppgaver som
strekker seg utover det enkelte delfeltet og som gagner Ydalir
totalt sett. Dette kan f.eks. være:
- ansvar for vedlikehold av friområder/grøntområder og turdrag i
Ydalir
- jobbe for gode overordnede løsninger for mobilitet, eks.
bildelingsordninger
- oppgaver av sosial eller fysisk karakter som bygger opp under
Ydalir som et bærekraftig område og et sted hvor det skal være
enkelt å leve gode miljøvennlige liv
- områdeveksleren som går til tomtegrensen til de ulike
husstander
Alle tomtekjøpere må signere kontrakt med Eidsiva Bioenergi
om levering av energi til oppvarmingsformål til eneboligene.
Dokumentet kan oversendes på forespørsel.

OFFENTLIGE PLANER
Reguleringsbestemmelsene for Muspelheim, Ydalir B7 og den
overordnede Masterplanen for Ydalir Bydel gir mange
spennende muligheter og grunnleggende forutsetninger for
oppføring av nye boligenheter.
Nedenfor beskrives hovedbestemmelsene i reguleringsplan for
Muspelheim B7 samt Masterplan for Ydalir Bydel. Kjøpere
oppfordres å sette seg godt inn i offentlig rammevilkår som er
besluttet for oppføring av boligenheter på området.
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Under prosjektering og innkjøp: det skal anvendes materialer
med gode miljøegenskaper og lavt klimagassutslipp. EPDdokumentasjon skal ligge til grunn for vurderingene. Fasader og
bærende konstruksjoner skal som hovedregel baseres på bruk
av tre. Avvik fra hovedregelen må begrunnes til ETS.
Arealeffektivitet skal vektlegges med gode planløsninger og lav
brutto/nettofaktor.
Ved ferdigattest skal det til selger leveres inn klimaregnskap ith.
NS 3720 hvor følgende moduler skal beregnes:
- Produktstadiet: A1 råvarer, A2 tranpsort og A3 produksjon
- Gjennomføringsstadiet(valgfritt): A4 transport
- Bruksstadiet: B4(uten tranpsort) B6 energiforbruk i drift.
Dette er noe husbygger kan bistå med og sørge for at kommer
på plass, og kostnaden for klimaregnskapet er estimert til ca. kr.
10.000,-.
All bebyggelse skal planlegges som miljøvennlige bygg enten
som Passivhusstandard, med Energimerke grønn A, eller med
reduksjon i klimagassutslipp på min. 50% i forhold til
referansebygg (jf. gjeldende byggteknisk forskrift).Ved å oppfylle
Masterplan del 2s krav - tilknytning til fjernvarme som koster ca.
kr. 50.000,-, etablering av solseller og bruk av materialer med
gode miljøprestasjon (EPD), vil denne reduksjonen oppnås.
Frittliggende småhusbebyggelse (BF1 og BF2):
a) Innenfor områdene kan det etableres frittliggende
småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Det
tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for
eneboliger.
b) Innenfor det enkelte delfelt BF1 og BF2 skal det være
tilnærmet lik takform. Maksimal gesims- og mønehøyde skal
være 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. For
bebyggelse med pulttak skal maksimal gesimshøyde være 8
meter. Solcelleanlegg på tak tillates over maksimalt tillatte
høyder.

c) Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 35 %.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1, BK2 og BK3):
d) Innenfor områdene kan det etableres konsentrert
småhusbebyggelse i form av flermannsboliger, rekke- og
kjedehus samt tunbebyggelse.
e) Innenfor BK1 skal det etableres felles parkeringsløsning for
Muspelheim B7, Ydalir.
f) Innenfor det enkelte delfelt BK1, BK2 og BK3 skal det være
tilnærmet lik takform. For BK1 skal maksimal gesims- og
mønehøyde skal være 12 meter over gjennomsnitt planert
terreng. For bebyggelse med pulttak skal maksimal
gesimshøyde være 11 meter. For BK2 og BK3 skal maksimal
gesims- og mønehøyde være 9 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. For bebyggelse med pulttak skal maksimal
gesimshøyde være 8 meter. Solcelleanlegg på tak tillates over
maksimalt tillatte høyder.
g) For BK1 skal maksimal utnyttingsgrad være %- BYA = 50 %. For
BK2 og BK3 skal maksimal utnyttingsgrad være %- BYA = 40 %.
h) Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 50 m2 for
leiligheter større enn BRA = 55 m2. Uteoppholdsarealet kan
fordeles mellom private og felles uteplasser, men privat uteplass
skal være minimum 10 m2 og felles uteoppholdsareal
(lekeplasser og lignende) skal være minimum 10 m2.
Uteoppholdsareal kan være balkonger, terrasser, takterrasser,
hager og/eller felles uteoppholdsareal på bakken.

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring.

OVERTAKELSE
Etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig å angi ønsket
overtagelsesdato i vedlagte kjøpsbekreftelse.

VISNING
For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på
telefon 902 23 545 (Thomas) / 950 29 354 (Morten).

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Interessenter anbefales å sette seg godt inn i salgsoppgaven
med vedlegg.
Velforening:
- selger utarbeider utkast til stiftelsesdokument for
velforeningen som beboere på eiendommen/delområdet plikter
å være medlemmer i
- selger avholder stiftelsesmøte
Til tross for reguleringsplan/bestemmelser gjelder masterplanen
som grunnlag privatrettslig materiale mellom kjøper og selger.
Tomtekjøper er forpliktet til å godta bestemmelsene i
materplanen som gjelder for Ydalirområdet.

OMKOSTNINGER
kr 18.750,- til 22.500,- Dok. avgift 2,5 % av kjøpesum
kr
16.450,- Målegebyr
kr
585,- Tinglysing av matrikkelbrev
kr
585,- Tinglysing av skjøte
kr
585,- Tgl av pantedokument (per stk.)
kr
202,- Panteattest
kr 37.157,- til 40.907,-Sum omkostninger
Dokumentavgiftens størrelse forutsetter at eiendommen kjøpes
i henhold til prisliste. Det tas forbehold om endringer i
tomtepriser, offentlig gebyrer, satser etc.

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV SELGER)
Det er mellom selger og megler inngått avtale om kr 25.000,- i
provisjon, oppgjørshonorar på kr 6.250,- per tomt,
grunnhonorar kr 18.750,- for hovedoppdraget.

LOV OM HVITVASKING
I henhold til lov av 06.03.2009 nr 11 om tiltak mot
terrorfinansiering og hvitvasking m.v. er megler pliktig til å
gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver (selger) og
kjøper. Dersom partene ikke oppfyller lovlige krav til legitimasjon
eller at megler får mistanke om at handelen har tilknytning til en
straffbar handling eller forhold som rammes av straffelovens §
§147a, b, eller c kan megler stanse gjennomføringen av
handelen. I slike tilfeller kan ikke megler holdes ansvarlig for de
konsekvenser dette vil kunne medføre for selger eller kjøper
eller andre som måtte være involvert i handelen.

LOV SOM REGULERER SALGET
Tomten selges i den stand og stilling som den er ved visning, jfr.
lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) § 3-6.
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av
bestemmelser i lovens kap. 3 enn de som er ufravikelige ved
forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2 (2). Selgers ansvar etter
avhendingsloven blir med dette redusert for eventuelle mindre
vesentlige skjulte feil og mangler.
Åpenbare/synlige feil og mangler ved tomten behøver ikke å
være beskrevet i salgsoppgaven med eventuelle vedlegg.
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SLIK FUNGERER SALGET
Når prosjektet er lansert og gjort tilgjengelig for interessenter,
skal de som ønsker å kjøpe tomt i Muspelheim Ydalir B7 benytte
skjemaet “Bindende kjøpsbekreftelse” for å levere en
forpliktende kjøpsmelding på en bestemt tomt og i henhold til
gjeldende prisliste. Kjøpsbekreftelsen må inneholde en
finansieringsbekreftelse, eller kontaktinformasjon til en
bankkontakt som kan bekrefte finansiering. Skjemaet “Bindende
kjøpsbekreftelse” følger vedlagt denne salgsoppgaven.
Tomtene selges etter prinsippet "første til mølla", til den pris som
er fastsatt i den til enhver tid gjeldende prisliste.
Interessenter som innleverer en ”Bindende kjøpsbekreftelse”
gjøres spesielt oppmerksom på at vedkommende er bundet av
denne ”Bindende kjøpsbekreftelse” inntil megler har bekreftet at
vedkommende interessent er løst fra videre binding og
vedståelse av den ”Bindende kjøpsbekreftelsen” som følge av
aksept eller avslag på denne.
Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgave
med vedlegg, befare tomteområdet og ta kontakt med megler
for informasjon om gjeldende prisliste og kjøpsbetingelser før
innlevering av ”Bindende kjøpsbekreftelse”.
FINANSIERING/FORSIKRING
Når du skal kjøpe eiendom, kan SpareBank1 Østlandet hjelpe
deg med finansiering og forsikring. SpareBank1 Østlandet er
representert i hele fylket og kan gi deg lånetilbud ved kjøp av
eiendom. Ring SpareBank1 Østlandet på telefon 915 07 040
eller be megler om å formidle kontakt.
YDALIR = Grønt boliglån
Alle boligkjøpere i nye Ydalir bydel i Elverum kvalifiserer
automatisk til Grønt boliglån - et lån spesielt tilpasset
miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger.
Lånet har svært gunstig rente og er rimeligere enn vanlig
boliglån.

VERDIVURDERING AV NåVÆRENDE BOLIG
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å
selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens
markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om
eiendomsmarkedet der du bor.
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Situasjonsplan

Tomtekart for eneboligtomtene

Tomtekart for utviklingstomtene
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Perspektiv

Området Ydalir er under utvikling. Ny barnehage og barneskole er på plass

Tomtefeltet ligger flott til i Muspelheim, Ydalir

12

Tenk på fremtiden!

Her vil hus og bygninger puste bedre. Godt for helsa, og godt for lommeboka.
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ELVERUM KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR MUSPELHEIM,
YDALIR B7. AREALPLAN-ID 2017006-01
Detaljregulering:
Bestemmelser:
Delegert vedtak:

xx.xx.xx, rev. xx.xx.xx
xx.xx.xx, rev. xx.xx.xx

Vedrørende utnytting og måleregler vises det til Teknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven (Pbl) med Miljøverndepartementets (MD) veileder H-2300, og Norsk standard, NS 3940.
§1

FELLESBESTEMMELSER
Masterplan Ydalir
a) Masterplan Ydalir bør legge føringer for planlegging og bygging innenfor området.
Plankrav
b) Ved byggesøknad skal det for den enkelte tomt (BF1 og BF2) eller område (BK1, BK2 og
BK3) lages situasjonsplan, fasadetegninger og evt. annen nødvendig dokumentasjon eller
illustrasjon. Planene og illustrasjonene skal omfatte hele det aktuelle området eller tomten,
og skal vise bebyggelsens plassering og utforming inkl. byggemateriale,
innganger/adkomst, bil- og sykkelparkering, overvannshåndtering, terrengbehandling,
stigningsforhold og kotehøyder samt hvordan krav til utomhusarealer er ivaretatt.

Byggegrenser
c) Bebyggelse skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste byggegrenser.
Garasjer/carport/boder for BF1 og BF2 mindre enn 50 m2 kan tillates oppført nærmere mot
boligformål enn hva byggegrenser viser. Avstand mot formålsgrense/nabotomten skal være
minimum 1 meter.
Kulturminner
d) Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks
sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark
fylkeskommune/Innlandet fylkeskommune, j.fr. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.
Terrengbearbeidelse
e) Innenfor området må terrenget bearbeides/planeres slik at stigningsforholdene blir
hensiktsmessige i forhold til bruk/formålene, og at bebyggelse ligger over 200-års flomnivå,
pluss sikkerhetsmargin dvs. kote 210,6. Forholdet til universell utforming skal legges til
grunn ved terrengforming.
Universell utforming
f) Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jf.
rundskriv T-5/99 fra MD). Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like
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vilkår av så stor del av befolkningen som mulig, jfr. Forskrift om tekniske krav til byggverk
(TEK17).
Materialer
g) Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre utredes for nybygg, jfr. Veileder for bruk
av tre i Elverum, 18.06.08.
Estetikk
h) Planens målsetting og intensjon for området og bebyggelse og anlegg er å sikre god
estetisk kvalitet, samordne arkitektoniske uttrykk, materialbruk og fargevalg.

i)

Støy
Boligene skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til
uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA jfr. støyretningslinje T-1442/2016.

Parkering
j) Parkering skal dimensjoneres etter følgende norm:
Type bolig
Antall bil-P-plasser per boenhet Antall sykkel-P-plasser per
(maksimum)
boenhet (minimum)
Frittliggende
småhusbebyggelse
2
0
(enebolig)
Frittliggende
1,5
2
småhusbebyggelse
(tomannsbolig)
Konsentrert
småhusbebyggelse
1
3

Bilparkering for BK1, BK2 og BK3 skal løses i fellesanlegg innenfor BK1. P-anlegget skal
tilrettelegges for gjesteparkering og bildelingsordning. Dette antallet kommer i tillegg til
antallet i tabellen over, P-dekning per boenhet: min. 0,1 maks 0,2. Minimum 5% av Pplassene skal opparbeides som HC-plasser.
For enebolig og tomannsbolig tillates biloppstillingsplass på egen tomt, garasje/carport
regnes som biloppstillingsplass. Det tillates kun en garasje/carport pr boenhet.
Garasje/Carport skal vises på situasjonsplanen ved byggesøknad.
Midlertidige utforming av løsninger for p-anleggene tillates (eks. gruset plass), men må
være lokalisert nær eller der endelig p-anlegg skal ligge (jfr. § 2 c).
Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig fra inngangsparti. Der sykkelparkering
organiseres i fellesanlegg skal minimum 50% være overdekket.
Overvann
k) Overvann og drensvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor område. Det tillates ikke
utslipp av overvann til Sagåa eller eksisterende kommunale overvannsledninger fra
tomtene. Plan for håndtering av overvann skal foreligge og godkjennes ved byggesøknad.

l)

Avkjørsler
Avkjørsler fra o_GS2 til eiendommene gnr/bnr 31/205,762 og 31/206 er vist med pil på
plankartet.
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Energi
m) Nybygg skal tilknyttes fjernvarme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative energiløsninger for tiltaket vil
være bedre enn tilknytning.
§2
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
a) Følgende planer skal utarbeides og godkjennes senest som en del av
byggesøknad for ny bebyggelse
• Plan for vann og avløp.
• Plan for håndtering av overvann inkludert flomvegvurderinger.
• Byggeplan for vegsystemet.
• Plan som viser hvordan felles lekeplass skal utformes og opparbeides.
• Innenfor det enkelte delfelt må det utarbeides en plan som viser hvordan felles uteområder
og grøntområder skal utformes og opparbeides.
b) Krav ved igangsettingstillatelse
• Før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse i planområdet må ny adkomst til
eiendommene gnr/bnr 31/205,762 og 31/206 være opparbeidet.
• Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i planområde må f_Kjøreveg 1, o_GS1
og o_GS2 være opparbeidet eller sikret opparbeidet.
• Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse i planområde må følgende være
opparbeidet eller sikret opparbeidet iht. «Detaljregulering for Ydalir skole og barnehage»:
o_Kjøreveg 1.
• Kjørevegene skal opparbeides med langsgående regulerte fortau og/eller gang- og
sykkelveger og med fast dekke og belysning iht. kommunal standard.
• f_Turdrag skal avgrenses med bygningsgjerde mot tilstøtende tomter under byggeperioden
på disse tomtene.
c) Krav ved midlertidig brukstillatelse
• Før midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis, skal tekniske anlegg som er
nødvendig for utbygging av området være etablert og godkjent.
Før det gis midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse skal uteområder, adkomst og
parkering/sykkelparkering, felles gatetun samt felles lekeplass være opparbeidet.
Felles parkering og sykkelparkering kan etableres på midlertidige utendørs områder inntil
fellesanleggene er ferdig bygget. Felles midlertidig parkering må plasseres i nærheten av
innkjøringen av feltet, innenfor BK1, BK2 eller de to nordvestre tomtene innenfor BF1.
Felles parkeringsanlegg kan også bygges ut etappevis.
Lekeplassen skal opparbeides med lekeapparater og sitteplasser. Beplantning, tilsåing og
evt. andre arbeider på utearealene som er årstidsavhengig skal være gjennomført senest
15. juni etter at boligene er tatt i bruk.
• Før midlertidig brukstillatelse for ny bebyggelse kan gis, må følgende være opparbeidet
eller sikret opparbeidet iht. «Reguleringsplan for Sagåa/Prestmyra: Tursti i område Fri7
langs Sagåa fra Veg 1 og fram til GS 4.
§3

BEBYGGELSE OG ANLEGG (IHT. PBL § 12-5 PKT. 1)

Innenfor området B7 skal det minimum være 3 boenheter pr. dekar, det vil si minimum 40
boenheter innenfor området totalt.
Frittliggende småhusbebyggelse (BF1 og BF2)
a) Innenfor områdene kan det etableres frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og
tomannsboliger. Det tillates en sekundærleilighet i tillegg til hovedleilighet for eneboliger.
b) Innenfor det enkelte delfelt BF1 og BF2 skal det være tilnærmet lik takform. Maks. gesimsog mønehøyde skal være 9 meter over gjennomsnitt planert terreng. For bebyggelse med
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pulttak skal maks. gesimshøyde være 8 meter. Solcelleanlegg på tak tillates over maks
tillatte høyder.
Maks. mønehøyde skal være 5 m for annen frittliggende bebyggelse.
Maks. gesimshøyde skal være 3,5 m for annen frittliggende bebyggelse.
c) Maksimal utnyttingsgrad skal være %- BYA = 35 %.
Konsentrert småhusbebyggelse (BK1, BK2 og BK3)
d) Innenfor områdene kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse i form av
flermannsboliger, rekke- og kjedehus samt tunbebyggelse.
e) Innenfor BK1 skal det etableres felles parkeringsløsning for hele feltet.
f) Innenfor det enkelte delfelt BK1, BK2 og BK3 skal det være tilnærmet lik takform. For BK1
skal maks. gesims- og mønehøyde skal være 12 meter over gjennomsnitt planert terreng.
For bebyggelse med pulttak skal maks. gesimshøyde være 11 meter.
For BK2 og BK3 skal maks. gesims- og mønehøyde være 9 meter over gjennomsnitt planert
terreng. For bebyggelse med pulttak skal maks. gesimshøyde være 8 meter. Solcelleanlegg
på tak tillates over maks tillatte høyder.
g) For BK1 skal maksimal utnyttingsgrad være %- BYA = 50 %.
For BK2 og BK3 skal maksimal utnyttingsgrad være %- BYA = 40 %.
h) Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 50 m2 for leiligheter større enn BRA = 55 m2.
Uteoppholdsarealet kan fordeles mellom private og felles uteplasser, men privat uteplass
skal være minimum 10 m2 og felles uteoppholdsareal (lekeplasser og lignende) skal være
minimum 10 m2. Uteoppholdsareal kan være balkonger, terrasser, takterrasser, hager
og/eller felles uteoppholdsareal på bakken.

i)

Renovasjonsanlegg
Innenfor området kan det etableres renovasjonsanlegg. Evt. trafo kan også legges innenfor
området.

Lekeplass
j) f_Lek er felles lekeområder for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Lekeplassen skal
opparbeides.
§4
SAMFERDELSESANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (IHT. PBL § 12-5. PKT 2)
a) Trafikkarealene skal opparbeides som vist i planen.
b) Adkomstpiler som er vist i planen er retningsgivende og kan sidevegs forskyves.
Felles kjøreveg (f_Kjøreveg 1)
c) f_Kjøreveg 1 er felles veg for boligene som naturlig vil ha adkomst fra denne, og skal
opparbeides som vist i planen. f_Kjøreveg 1 skal være åpen for allmenn ferdsel.
Felles gatetun
d) Regulert gatetun skal være felles for boligeiendommene innenfor planområdet. Ved
planlegging og opparbeidelse av gatetun skal hensynet til myke trafikanter prioriteres.
f_Gatetun 1 og f_Gatetun 2 skal være adkomst til BF1 og BF2 og felles parkeringsløsning
på BK1.
Gang- og sykkelveger (o_GS1 og o_GS2)
e) Gang- og sykkelvegene er offentlige og skal opparbeides som vist i planen.
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f) Del av o_GS1 som ligger øst for f_Kjøreveg 1 skal være kjørbar for utrykningskjøretøy,
renovasjonsbiler, brøyteredskap o.l.
g) o_GS2 skal være kjørbar og være adkomst til boligeiendommene gnr/bnr 31/205,762 og
31/206
Annen veggrunn
h) Annen veggrunn er grøfteareal/sideareal for veger og gang- og sykkelveger. Arealene skal
opparbeides, istandsettes og tilsås samtidig med opparbeidelse av veger og gang- og
sykkelveger.
§5

GRØNNSTRUKTUR (IHT. PBL § 12-5. PKT 3)
Turdrag
a) Områdene skal være grøntforbindelser som knytter boligfeltet til tilliggende grøntområder.
Det kan innenfor områdene etableres stier. Turdragene skal være åpne for allmenn ferdsel.

§6

HENSYNSSONER (IHT. PBL § 12-6)
Sikringssone; Frisikt (H140_1)
a) Innenfor frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller
andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers planum.
Faresone; Flomfare (H320_2)
b) Innenfor flomsonen tillates det ikke kjellere, innredet gulv, koblingsskap for strøm, tele og
fiber lavere enn kote 210,6.
Infrastruktursone, krav vedr. infrastruktur - miljøsone (H410_3)
c) Innenfor sonen er det høyspentkabler. Det tillates ikke bygningstiltak uten godkjenning av
ledningseier.

§7

BESTEMMELSEOMRÅDER (IHT. PBL § 12-6)
Vilkår for bruk av områder, bygninger og anlegg (#1)
a) De berørte kulturminnene, id 101937, 101938 og 238681, som er markert som
Bestemmelsesområde (#1, #2 og #3) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk
undersøkelse.
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Kjøpekontrakt
Fast eiendom - tomt

Mellom

Ydalir Eiendom AS
Org.nr. 959 360 987
2404 Elverum
Tlf:

970 76 984

Ideell andel: 1/1

heretter kalt selger, og

NAVN KJØPER 1
P.nr.:______________
NAVN KJØPER 2
P.nr.:______________
Adresse
Postnr./Poststed
Tlf:

KJØPER 1 / KJØPER 2

Ideell andel: 1/1

heretter kalt kjøper,

er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Adresse:
Matrikkel:
Oppdragsnr.:
Omsetningsnr.:
Kontraktsdato:

Se § 1 – neste side
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§ 1 Eiendom og kjøpesum
Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom BF1/2 - tomt x, som er fradelt gnr. 31, bnr. 1383
("hovedbruksnummeret") i Elverum kommune, og har fått tildelt sitt eget bruksnummer (bnr.).
heretter kalt eiendommen, for en kjøpesum stor
kr x (kroner oo/100)
Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering.
Betalingsplan:
a) sluttoppgjør innen dato for overtakelse

kr

Sum kjøpesum

kr

§ 2 Omkostninger
Sammen med kjøpesummen, jfr. §1, innbetaler kjøperen uoppfordret til megleren følgende
omkostninger:
Målegebyr – oppmåling / fradeling av tomt
Tinglysingsgebyr målebrev

16.450,585,-

Statsavgiftene ved tinglysing av skjøte
utgjør:
Dokumentavgift av tomteverdien
Tinglysingsgebyr skjøte

x 2,5%

=
+

585,-

Tinglysingsgebyr per panterettsdokument
Panteattestgebyr

+

585,202,-

Sum omkostninger

=

Omkostninger ved etablering av lån:

Kjøper bærer risikoen for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
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§ 3 Oppgjør
Oppgjøret mellom partene foretas av megleren, EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS.
Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt skal innbetales til meglers klientkonto 2 virkedager før
overtakelsesdato, jfr. § 9. All innbetaling skal skje til EiendomsMegler 1, Oppgjørsavdelingen, Postboks
198, 2302 Hamar, klientkonto 1800.60.46580 merket med KID-nummer _____________________.
Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen med omkostninger er betalt til rett tid.
Kjøpesummen er å anse betalt den dag kjøpesum og omkostninger er valutert til klientkonto.
Oppgjør til selger kan ikke foretas før hele kjøpesummen + omkostninger er innbetalt til megler.
Dersom kjøpesummen eller deler av denne ikke er innbetalt til rett tid, eller kjøpers panteretter
vedrørende lån ikke er innlevert før overtakelse, svarer kjøperen for den til enhver tids gjeldende
forsinkelsesrente1, for tiden 8.00 % p.a., til selgeren av hele beløpet inntil fullt oppgjør foreligger.
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter settes opp av megler pr.
overtakelsesdato.
Selger gir herved megleren ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av grunnboksutskriften
og selgers oppgjørsskjema. Videre gir selger megleren fullmakt til å trekke meglervederlag og utlegg i
eiendomsoppgjøret i henhold til oppdragsavtalen.
Selger er innforstått med at megler vil kunne trenge en rimelig behandlingstid før beløp som er innbetalt
av kjøper kan utbetales til selger eller nyttes til innfrielse av selgers lån. Normal behandlingstid vil være
ca. 10 virkedager fra overtakelseserklæringen er mottatt meglers oppgjørsavdeling.
Se § 4 flg. om oppgjør og avtalt sikkerhet for partenes rettslige posisjoner frem til det er oppnådd
rettsvern.

§ 4 Heftelser, sikkerhet og selger gjenkjøpsrett
For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og § 6-9, er følgende
avtalt:
Partene har avtalt følgende betingelser for frigivelse av kjøpesummen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger,
Kjøper har overtatt bruken av eiendommen,
Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt – er tinglyst,
Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt prioritet og
Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet.

Forutsetningene nr. 4 og 5 er ikke til hinder for at megler kan iverksette oppgjør basert på
restgjeldsoppgave og tilstrekkelig slettebekreftelse fra selgers kreditor(er) med panterett i eiendommen.

1

Renten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet.
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Kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før betingelsene 1 til 5 for
frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og
dekningsloven § 2-2.
Kjøperen har fått seg forelagt grunnboksutskrift for denne eiendommen datert ______ og gjort seg kjent
med denne.
Selger garanterer at eiendommen vil bli levert fri for øvrige pengeheftelser dersom salgsoppgaven ikke
viser til annet, eller annet er avtalt mellom partene. Eventuell festekontrakt eller pant for fellesutgifter vil
alltid følge eiendommen. Pengeheftelser som ikke overtas av kjøper, skal slettes for selgers regning.
Kjøper er innforstått med at det vil ta noe tid før selgers pant er slettet, selv om det er innfridd ved
oppgjør.
Selger garanterer videre at det ikke eksisterer heftelser av noen art utover det som grunnboksutskriften
måtte vise. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom nye heftelser påføres
eiendommen før overskjøting/sluttoppgjør.
Videre garanterer selger at alle forfalte avgifter som vedrører eiendommen er / vil bli betalt før
overtakelsen.

§ 5 Tinglysing
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares av
megleren inntil tinglysing finner sted. Tinglysing kan først skje når kjøper har innbetalt fullt oppgjør,
inkludert omkostninger jfr. § 2.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megleren. Dokumenter som skal tinglyses
må snarest overleveres megleren i undertegnet stand.

§ 6 Tomten
Tomten er en selveiertomt og arealet utgjør ca. x kvm. Tomtestørrelse er beregnet på grunnlag av
tegninger. Oppmålingsforretning etter fradeling vil kunne medføre avvik i angitt tomtestørrelse. Selger
har gjennomført fradeling, men tar forbehold om avvik i tomtestørrelse. Evt. avvik i tomtestørrelse gir
hverken kjøper eller selger grunnlag for å kreve endring av tomtepris. Kjøper disponerer netto areal til
gjerdelinje.
Kjøper har bruksrett til fellesarealer som disponeres av velforeningen for dette boligfeltet, Muspelheim –
B7.
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§ 7 Forbehold om eiendommens tilstand
Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.
Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle:
-

-

-

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det hadde virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom
eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsoppgave eller ved
annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra
at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke har blitt rettet i tide.
Når eiendommens beskaffenhet avviker vesentlig fra det kjøper hadde grunn til å regne med ut
fra kjøpesummen og forholdene ellers.

§ 8 Kjøpers undersøkelser
Kjøper har undersøkt eller har fått mulighet til å undersøke eiendommen og er innforstått med at han
ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe han burde oppdaget ved undersøkelsen. Dette gjelder ikke
dersom selger har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig handlet i strid med god tro. Denne
bestemmelse innebærer ingen begrensning i Avhendingslovens § 3-7 i forhold til selgers manglende
opplysninger om eiendommen.

§ 9 Overtakelse
Eiendommen overtas av kjøperen den __________ med alle rettigheter og forpliktelser slik den har
tilhørt selgeren, under forutsetning av at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.
Kjøper svarer fra den avtalte dato for alle eiendommens eventuelle utgifter og oppebærer inntekter.
Ved overtakelse skal eiendommen av selger leveres i ryddig stand uten leieforhold av noen art, slik at
hele eiendommen leveres ledig for kjøper.
Når overtakelsen er gjennomført i henhold til kontrakten kan ikke kjøper pålegge megler å holde tilbake
hele eller deler av kjøpesummen overfor selger som følge av krav som kjøper mener å ha mot selger.
Risikoen går over på kjøper når han har overtatt eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og
årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overtatt. Når risikoen for
eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at
eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som selger ikke svarer for.
Så fremt selger overleverer eiendommen til kjøper uten å ha innhentet meglers bekreftelse på at fullt
oppgjør er innbetalt, er dette selgers risiko.
Hvis kjøper har overtatt eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted og ikke kan betale fullt oppgjør
etter denne kontrakt, vedtar kjøper utkastelse fra eiendommen uten søksmål og dom, jfr.
tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, samt § 13-2, 2. ledd, bokstav e.
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Selger vedtar utkastelse uten søksmål og dom etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, § 13-2 annet ledd,
bokstav e jf. § 13-11, hvis fraflytting ikke har funnet sted ved avtalt overtakelsestidspunkt.

§ 10 Reklamasjon – konsekvenser av mislighold
Dersom eiendommen har mangel eller selger ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, kan
kjøper på de vilkår som følger av Avhendingsloven kap. 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag,
erstatning, heving, renter og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selger på
de vilkår som følger av Avhendingsloven kap. 5 kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller
nekte å overføre hjemmel eller overlate bruken av eiendommen til kjøper. Oppgjør fra kjøper regnes
som vesentlig forsinkelse når oppgjøret, uansett grunn, er forsinket over 14 -fjorten- dager etter
forfallsdato, jfr. §§ 3 og 9. Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til annen
kjøper. Kjøper er innforstått med at selgers omkostninger og eventuelt tap i forbindelse med
dekningssalget må dekkes av kjøper. For det tilfelle at dekningssalget totalt går i pluss tilfaller
overskuddet selger iflg. denne kontrakt.
Dersom en av partene mener at det foreligger en mangel eller forsinkelse ved den annen parts
oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi den andre parten melding om at avtalebruddet gjøres
gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget
misligholdet, jfr. Avhendingsloven § 4-19 og § 5-7. Med «rimelig tid» menes ikke lenger enn 2 måneder
etter man har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. Høyesterett.
Det vises til Avhendingsloven med hensyn til hva som anses å utgjøre et mislighold og hvilke
misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende.

§ 11 Bilag
Kjøperen har fått seg forelagt følgende:
- Salgsoppgave/prospekt, datert
- Prisliste, datert
- Grunnboksutskrift, datert
- Matrikkelbrev for eiendommen, datert
- Situasjonskart med tomtenr. og -størrelser for delfelt Muspelheim, datert
- Reguleringsplan og -bestemmelser for Muspelheim/Ydalir B7, datert
- Planbeskrivelse til detaljregulering for Muspelheim, datert
- Vedtekter for Muspelheim Velforening (utkast)
- Budjournal er sendt selger og kjøper i forbindelse med budaksept
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§ 12 Særlige bestemmelser
12.1 Tilknytningsavgifter
12.1.1 Tilknytningsavgifter, vann, avløp, vannbåren varme, el-kraft og telekraft
Kjøperen må selv betale de til enhver tid gjeldene tilknytningsavgifter for vann, avløp, fjernvarme fra
Eidsiva Bioenergi, el-kraft og tele-kraft.
12.1.2 Tilknytningsavgifter, radio- og TV-signaler / bredbånd
Eventuell tilknytning til kabelnett for radio- og TV-signaler / bredbånd er et forhold mellom kjøper og
kabelnetteier.
12.2 Fellesanlegg, offentlig anlegg for veg, vann og avløp
12.2.1. Reguleringsmessige forhold
Fellesanlegg, offentlig anlegg for veg, vann og avløp er opparbeidet etter vedtatte planer og kostnadene
for opparbeidelsen er inkludert i kjøpesummen.
12.2.2 Fellesanlegg for el- og telekraft.
Fellesanlegg består av elkraft og telekraft og er lagt i fellesarealene hvis ikke annet er nevnt spesielt.
Kjøper må selv gjøre avtaler med eierne av fellesanleggene for fremføring av kabler fra fellesanlegget til
tilknytningspunktene på bebyggelsen. Eierne av fellesanleggene sørger for utlegging av kabler.
Kostnadene for dette, samt kostnader i forbindelse med gravearbeid for grøfter betales av kjøperen.
12.2.3 Fellesantenneanlegg for radio- og TV signaler
Fellesanleggene som inngår i tomtekostnadene omfatter ikke fellesantenneanlegg.
12.2.4 Veganlegg
Veganleggene inne i boligfeltet består av opparbeidede gatetun med fast dekke og gatelys. Fast dekke
opparbeides først når forholdene ligger til rette for dette.
Vedlikehold og snørydding av interne arealer bekostes av tomteeierne i felleskap (sameiet).
Kjøperen er oppmerksom på at han ikke kan benytte veger eller grøfter til lagring av materialer eller
masser.
Kjøperen er likeledes oppmerksom på at han ikke medvirker til at det benyttes anleggsmaskiner som
kan skade fast vegdekke på den offentlige vegen ved sin tomt.
Ved opparbeidelse av tomten må det ikke etableres fyllinger, masseuttak eller skråninger som reduserer
planlagt/utført vegprofil med grøfter. Jordskråninger ut mot veggrøft må ikke legges brattere en 1:2.
Etablerte fyllinger må ikke fjernes.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at vegprofil med grøfter ved større skjæringer eller fyllinger vil
kunne ligge innenfor eiendomsgrensen til den enkelte kjøperen. Terrenget i regulert frisiktområde må
ikke oppfylles eller beplantes slik at det ikke oppnås planlagte siktforhold.
12.2.5 Anlegg for vann og avløp.
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Anleggene for vann og avløp er lagt i fellesarealene hvis ikke annet er nevnt spesielt.
Kjøper må selv gjøre avtale med eier av vann og avløpsanlegget (sameiet) om fremføring av
ledningsnett fra det felles VA- anlegget til tilknytningspunktene på bebyggelsen. Kostnadene for dette,
samt kostnader i forbindelse med gravearbeid for grøfter betales av kjøperen.
Vedlikehold av ledningsnettet fra det felles VA-anlegget til tilknytningspunktene på bebyggelsen
bekostes av den/de tomteeiere som benytter seg av dette ledningsnettet.
Sameiet har rett til vedlikehold av ledninger som ligger til tomtegrensen.
12.2.6 Private anlegg for vann og avløp over andres tomter.
Den enkelte eier av tomt utskilt av samme byggefelt er forpliktet til å la eiere av nærliggende tomter på
samme byggefelt legge private stikkledninger for vann og avløp over sin tomt, fram til offentlig
ledningsnett og etter bygningsmyndighetenes anvisninger. Oppstår det skade på annen manns
eiendom, skal skaden erstattes av skadevolderen.
12.3 Gjerdeplikt
Mot selger og Elverum kommune svarer kjøperen for evt. gjerdeplikt alene. Kjøper svarer sammen med
annen nabo på boligtomt for felles gjerde. Nabolov og reguleringsbestemmelser styrer øvrige forhold.
12.4 Vedtekter
For bebyggelse og utnyttelse av tomten gjelder Elverum kommunes vedtekter for feltet. Selger har ikke
ansvar for at sameiet eller evt. Elverum kommune senere endrer reguleringsplan eller vedtekter for
området.
12.5 Fjernvarme
Det vil være pliktig å koble seg på fjernvarme. Tomteeier skal i den forbindelse signere en kontrakt med
Eidsiva Bioenergi AS. Service- og målegebyr vil være ca. kr. 1.000,- i per år.
12.6 Parkering og bildelingsordning
For enebolig tillates biloppstillingsplass på egen tomt. Garasje /carport regnes som biloppstillingsplass.
Det tillates kun en garasje/carport per boenhet og denne skal vises på situasjonsplanen ved
byggesøknad. Området Muspelheim vil etablere en bildelingsordning hvor det vil være pliktig
medlemskap og en årlig medlemskontingent på ca. kr. 500,- - 1.000,- per år.
12.7 Byggestart og selgers godkjennelse ved videresalg
12.7.1 Igangsettelsesfrist
Kjøperen forplikter seg til å igangsette bebyggelse av tildelt tomt innen 24 måneder etter avtalt forfall for
betaling. Med igangsettelse menes at bygningsmyndighetenes igangsettingstillatelse er gitt og at
grunnarbeidet er påbegynt. Igangsettelsesfristen i denne avtale er fastsatt til xx.xx.xxxx.
12.7.2 Gjenkjøpsrett
Hvis bebyggelse ikke er igangsatt innen nevnte frist, kan selger kreve å få tomten tilbakeført.
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12.7.3 Kjøpesum ved gjenkjøp av tomten.
Ubebygd tomt overdras tilbake til selger for den samme pris som kjøper selv har betalt selger for
tomten, men med fradrag for kostnader forbundet med overskjøting, med mindre forhandlinger fører
fram til annen kjøpesum.
12.7.4 Begrenset disposisjonsrett
Tomten kan kun benyttes til boligformål, i tråd med den til enhver gjeldende reguleringsplan.
Lastebil/trailer, campingvogn/campingbiler eller anleggsmaskiner som tomteeier disponerer, tillates ikke
parkert/hensatt innenfor boligområdet.
Kjøper har ikke adgang til å selge / overdra tomten til andre, deriblant juridiske personer, med unntak av
nærstående personer som nevnt i lov om løysingsrettar § 8, første ledd. Dersom det blir tatt skritt for
salg til andre enn de som er beskrevet i nevnte bestemmelse, kan selger kreve å få tomten tilbakeført
iht. bestemmelsen om kjøpesum under § 12.7.3.
12.8 Vedlikehold
Hvor tomten støter til offentlig veg, påhviler det kjøperen å sørge for rydding og normal terrengpleie inn
mot fast dekke på den offentlige vegen.
Ved innkjøringen til sin tomt må kjøperen bekoste og anordne evt. gjennomløp for vannet i veggrøfter
etter anvisning fra Elverum kommune. Det påhviler kjøperen til enhver tid å vedlikeholde gjennomløpet.
For tomter som har atkomst via felles avkjørsel er kjøperen pålagt å utføre/bekoste brøyting og
vedlikehold av vegen i fellesskap med de andre tomtekjøperne som benytter den felles avkjørselen.
12.9 Besiktigelse
Før bygging igangsettes, plikter kjøperen å ha besiktiget arealet og gjort seg kjent med de faktiske og
rettslige forhold som angår dette.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger ikke påtar seg noe ansvar vedrørende grunnens
beskaffenhet og grunnvannsforhold/vanntilsig.
Videre har ikke selger ansvar for eventuelle skader på arealets trær og gressbunn som måtte skje under
opparbeidelse av veger og ledningsgrøfter.
Selger gjør oppmerksom på at det under opparbeidelse av tomtefeltet kan bli foretatt større eller mindre
terrengjusteringer.

12.10 Friområder / velforening
12.10.1 Friområder
Velforeningen for boligområdet har disposisjonsrett til friområdene.
12.10.2 Velforening
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Kjøperen er pliktig å delta i velforeningen for boligområdet. Velforeningen skal stå for driften av
friområder og eventuelle oppgaver av felles trivselsmessig karakter. Se også utkast til vedtekter, jfr. §
12.4.

§ 13 Selgers forbehold
Selger tar forbehold om nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser og om eventuelle endringer i
prosjekteringen etter krav fra myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Selger kan tinglyse
bestemmelser som vedrører tomteområdet, velforeningen, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene.
Selger tar forbehold om avvik i tomtestørrelse fra fradeling. Evt. avvik i tomtestørrelse gir hverken kjøper
eller selger grunnlag for å kreve endring av tomtepris.
Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten
samtykke fra kjøper.
Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte tomter i prosjektet.
Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende tomter i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert
opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av utomhusplanen.
Ved signatur av denne kontrakt aksepteres også masterplan del 1 og 2 for området Ydalir datert
29.04.2019
Denne kontrakt er utferdiget i 3 – tre - likelydende eksemplarer, hvorav partene får hvert sitt og ett beror
hos megler.

Elverum, dato
Som selger:

Som kjøper:

Ydalir Eiendom AS

Kjøper
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Vedtekter for Muspelheim Velforening, stiftet den xx.xx.xxxx
Vedtektene vedtatt samme dato.
§ 1 Navn
1.1
Foreningens navn er Muspelheim Velforening.
§ 2 Formål
2.1 Velforeningens formål er å:
a) Drifte og vedlikeholde fellesanleggene som veier, gatelys, VA-anlegg og lekeplass innenfor

Muspelheims fellesarealer, jfr. Elverum kommunes Arealplan-ID xxxxxx. Felles veier og lekeplass er
skilt ut med eget gårds- og bruksnr.: XX/XXX. Planområdet i Ydalir vil bestå dels av kommunale veier, dels
private veier som velforeningen selv må ta ansvaret for mht. drift og vedlikehold. Parkeringsanlegget på
delområdet tilrettelegges for bildelingsordning, og velforeningen skal (sammen med selger og Elverum
Vekst) jobbe for å få på plass slik løsning.
b) Fremme ideer og gjennomføre tiltak for trivsel og miljø i nærområdet. Samt samarbeide med andre
velforeninger om vedlikehold av felles veger, rydding og bruk av felles friområder tilgrenset
boligområdene, jfr. ovennevnte arealplan.
2.2
Velforeningens ansvarsområde er Muspelheim med områdets 9 eneboligtomter og 3 tomter for
flermannsboliger samt tilhørende felles veier og lekeplass.
§ 3 Høringsinstans
3.1
Velforeningens skal ivareta medlemmenes interesser ved å være et hørings- og samarbeidsorgan overfor
kommunen og andre offentlige instanser.
§ 4 Medlemskap
4.1
Enhver som eier tomt og har sin faste adresse innenfor Muspelheim plikter å være medlem (gjelder eiere
av alle 9 eneboligtomter og alle resterende andeler i tomtene for flermannsboliger). De enkelte
medlemmer må akseptere foreningens vedtekter / formål og er forpliktet til å innbetale den til enhver tid
fastsatte kontingent.
4.2
Et hvert medlem / husstand plikter å innbetale sin andel av kostnadene til drift og vedlikehold av
fellesanleggene, jfr. § 2.
§ 5 Kontingent og midler til driftskostnader
5.1
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som skal innbetales til fastsatt frist.
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5.2
Årsmøte skal fastsette eventuelle forskuddsbeløp som hvert medlem skal innbetale for å dekke sin andel
av felleskostnadene, jfr. § 4.
§ 6 Valg og årsmøte
6.1
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar
måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag må være
sendt styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på
årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte
vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.
6.2
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer
som møter. Hver bolig / husstand har en stemme og stemmegivningen kan evt. skje med skriftlig fullmakt
til styrets leder. Hver husstand kan også være representert med en representant som har talerett.
6.3
Årsmøtet velger ordstyrer.
6.4
Årsmøtet behandler:
* Årsmelding
* Revisorbekreftet regnskap
* Fastsettelse av kontingent
* Fastsettelse av eventuelle forskudd til drifts- og vedlikeholdskostnader
* Innkomne forslag
* Planer og budsjett for kommende år
* Valg av: - Leder (særskilt valg) - Revisor (særskilt valg) - 3 styremedlemmer (inkl. nestleder, sekretær og
kasserer) - Valgkomitè på 2 medlemmer.
6.5
Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett
år, slik at to er på valg hvert år. Revisor velges for ett år. Dersom valgkomiteens forslag til leder,
styremedlemmer og andre verv godtas, vises dette ved akklamasjon. Ved forslag til flere kandidater
foregår avstemmingen skriftlig. Stemmegivning over andre innkomne forslag skjer ved håndsopprekning.
6.6
Vedtak anses for å være gyldige med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
6.7
Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
7.1
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 3 av medlemmene
kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært
årsmøte, jfr § 6. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
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§ 8 Medlemsmøter
8.1
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det
skal avholdes minst 4 medlemsmøter mellom hvert årsmøte. Medlemsmøtene skal inneholde: * Status for
saker som er under arbeid og saker fremover.
§ 9 Saker til behandling i styret
9.1
Saker fra medlemmer som ønskes behandlet i styret skal meldes skriftlig.
§ 10 Velforeningens ledelse (styret)
10.1
Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Bortsett fra
lederen som velges på årsmøtet konstituerer styret seg selv.
10.2
Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
b) Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta vellets ansvar og medlemmenes interesser – også
overfor andre instanser.
c) Etter behov etablere arbeidsgrupper eller avtale med enkeltpersoner å løse spesielle oppgaver.
d) Arbeide etter foreningens formål og gjeldende vedtekter
e) Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
f) Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøte. Styrets vedtak skal protokolleres,
likeså alle dissenser som forlanges protokollert.
g) Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til drifts- og vedlikeholdskostnader, til alminnelige
administrative formål og til gjennomføring av eventuelle andre vedtak som er fattet på årsmøtet.
h) Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene og styrets leder/nestleder er tilstede.
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 11 Vedtektsendringer
11.1
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.
§ 12 Oppløsning / Sammenslutning
12.1
Velforeningen kan ikke oppløses uten at en annen ansvarlig instans forplikter seg til å overta vellets
ansvar og interesser vedr. drift og vedlikehold av boligfeltets felleseiendom / fellesanlegg.
12.2
Sammenslutning med eventuelle andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, konf. § 11.
12.3
Eventuell sammenslutning fritar ikke noen av medlemmene å reservere seg for sine forpliktelser vedr.
medlemskontingent og betaling av midler til drift og vedlikehold, jfr. § 4.
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Sendes til: Eiendomsmegler 1 Elverum, Storgt. 26, 2408 Elverum. Epost: elverum@em1.no

KJØPSBEKREFTELSE
Navn 1:

Pnr.:

Navn 2:

Pnr.:

Adresse:
Postnr.:

Poststed:

Tlf. arbeid 1:

Tlf. privat 1:

Mobil 1:

E-mail 1:

Tlf. arbeid 2:

Tlf. privat 2:

Mobil 2:

E-mail 2:

Navn (1) vil bli benyttet som hovedkontaktperson, hvis ikke annet er særskilt avtalt ifm. signatur og vedståelse av denne kjøpsbekreftelse.
Jeg/vi inngår herved bindende avtale med selger om kjøp av Tomtenr. BF1/2 – tomt: ________________ inkl. bruksrett til 1 stk.
biloppstillingsplass i felles parkeringsanlegg på BK1 i tomteområdet Muspelheim, Ydalir B7 i henhold til prisliste, salgsoppgave med vedlegg,
samt dette kjøpetilbud med informasjon og vilkår
til fast pris kr. ____________________________ - kroner ________________________________________________

00/100

med tillegg av omkostninger jfr. prislisten for Muspelheim, Ydalir B7 – BF1/2, datert ___________________.

Finansieringsplan:
Egenkapital (bankinnskudd, kontanter, eiendom)

Kr.

Lån/mellomfinansiering i

Kr.

Eventuelle forbehold/forutsetninger: ___________________________________________________________________
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Sted:

Dato:

_____________________________________
Signatur/underskrift

________________________________________
Signatur/underskrift

Forbrukerinformasjon ved inngåelse av kjøpsavtale:
• Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post eller leveres til megler.
• Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson, samt andel egenkapital.
• Megler bekrefter overfor kjøper at kjøpetilbudet aksepteres.
• Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen form for angrefrist ved kjøp/salg av eiendom.
Avtalevilkår:
• Kjøpekontrakt vil bli signert etter at kjøpetilbudet er akseptert av selger. Megler vil innkalle til kontraktssignering.
Betalingsbetingelser:
• 10 % av kjøpesummen betales senest 10 dager etter at kjøpekontrakt er undertegnet. Resterende kjøpesum og omkostninger betales ved
overtakelse.
Kostnader ved kontraktsbrudd:
Ved kontraktsbrudd fra kjøperens side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. Hvis
kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle kjøper.
Omkostninger:
Det henvises til prislisten for de stipulerte omkostningene pr. tomt. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av
politiske vedtak eller lovendringer.
Alminnelige forbehold:
Kjøper er kjent med at tomtestørrelse er beregnet på grunnlag av tegninger. Oppmålingsforretning etter fradeling vil kunne medføre avvik i angitt
tomtestørrelse. Selger vil besørge fradeling, men tar forbehold om avvik i tomtestørrelse. Evt. avvik i tomtestørrelse gir hverken kjøper eller
selger grunnlag for å kreve endring av tomtepris.
Selger tar forbehold om nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser og om eventuelle endringer i prosjekteringen etter krav fra myndighetene,
entreprenør eller underentreprenør. Selger tar forbehold om at revidert reguleringsplan for området Muspelheim blir vedtatatt og godkjent.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører tomteområdet, velforeningen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det tas videre
forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, samt at selger anser gjennomføringen av prosjektet som økonomisk forsvarlig. Dersom selger innen
01.12.2019 ikke har opphevet forbehold stilt i kontraktsdokumentene, kan hver av partene heve denne bindende avtale og evt. inngått
kjøpekontrakt uten forpliktelser ovenfor den annen part. Kjøper får da tilbakebetalt eventuelt forskuddsbetalt beløp inkludert påløpte renter.
Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg
retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte tomter i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende tomter i tidsrommet etter
kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. Det tas forbehold om
justeringer og endringer av utomhusplanen.
Eiendommen selges fri for pengeheftelser.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.

Sted:

Dato:

_____________________________________
Signatur/underskrift

________________________________________
Signatur/underskrift
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Grønt boliglån

Ydalir =
Grønt boliglån
Boliglån med svært gunstig rente
Alle boligkjøpere i nye Ydalir bydel i Elverum kvalifiserer automatisk til Grønt boliglån – et lån spesielt
tilpasset miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger. Lånet har svært gunstig rente
og er rimeligere enn vanlig boliglån.
Ønsker du å vite mer om Grønt boliglån?
Kontakt oss på telefon 915 07040, alle dager kl 07.00 – 24.00

Priseksempel: Effektiv rente 1,79 % kr 250.000 o/10 år, totalt kr 273.013
www.sb1ostlandet.no/grontboliglan
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Morten Norstrøm Surén
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Telefon
E-post

EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1
Innlandet AS, avd. Elverum
Org.nr.: NO 945 727 306
Storgt. 26
2414 ELVERUM
Telefon 911 78 674

950 29 354
morten.suren@em1innlandet.no

www.eiendomsmegler1.no

Thomas Skogli Rusten
Eiendomsmegler MNEF - Salgsleder og fagansvarlig
Telefon
E-post

Oppdragsnr: 2189432

902 23 545
thomas.rusten@em1innlandet.no

Salgsoppgaven er sist oppdatert: 05.03.2021 09:06

