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Leilighet Areal, BRA Garasje Pris 2 mnd fellesutgift Omkostninger Totalpris 

 1-1 70 210.000kr              3.490.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.707.870kr             

 1-2 41 210.000kr              2.150.000kr            2.250kr                         4.170kr                     2.366.420kr             

 1-3 56 210.000kr              2.790.000kr            3.000kr                         4.170kr                     3.007.170kr             

 1-4 56 210.000kr              2.790.000kr            3.000kr                         4.170kr                     3.007.170kr             

 1-5 41 210.000kr              2.150.000kr            2.250kr                         4.170kr                     2.366.420kr             

 1-6 70 200.000kr              3.390.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.597.870kr             

 2-1 70 210.000kr              3.690.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.907.870kr             

 2-2 70 210.000kr              3.390.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.607.870kr             

 2-3 56 210.000kr              2.940.000kr            3.000kr                         4.170kr                     3.157.170kr             

 2-4 70 210.000kr              3.390.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.607.870kr             

 2-5 70 210.000kr              3.590.000kr            3.700kr                         4.170kr                     3.807.870kr             

 3-1 85 210.000kr              4.490.000kr            4.450kr                         4.170kr                     4.708.620kr             

 3-2 85 210.000kr              4.290.000kr            4.450kr                         4.170kr                     4.508.620kr             

 3-3 85 210.000kr              4.290.000kr            4.450kr                         4.170kr                     4.508.620kr             

 3-4 85 210.000kr              4.390.000kr            4.450kr                         4.170kr                     4.608.620kr             

 4-1 114 210.000kr              6.090.000kr            5.900kr                         4.170kr                     6.310.070kr             

 4-2 116 210.000kr              5.890.000kr            6.000kr                         4.170kr                     6.110.170kr             

 4-3 102 210.000kr              4.790.000kr            5.300kr                         4.170kr                     5.009.470kr             

 4-4 116 210.000kr              5.890.000kr            6.000kr                         4.170kr                     6.110.170kr             

 4-5 114 210.000kr              5.990.000kr            5.900kr                         4.170kr                     6.210.070kr             

Pr. 14.02.2022 Utbygger står fritt til å justere priser på usolgte enheter 

Omkostninger 

Dok.avgift av tomteverdi 2.770

Tinglysing skjøte 585

Tinglysing pantedokument (pr. stk) 585

2 mnd fellesutgift

Grunnboksutskrift 230

Totale omkostninger 4.170
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1. Generelle opplysninger 
 
Byggherre 
Sentrumsgården Gol AS 
 

Arkitekt 
Arkitekthagen AS 
 

Totalentreprenør 
Kinneberg Bygg og Brannsikring AS 
 
Sted/omfang/bebyggelse 
Prosjektet ligger i Gymnasvegen 14, 3550 Gol 
 
Prosjektet omfatter 20 leiligheter, i tillegg svalganger/trapper, teknisk rom og parkeringskjeller 
med boder.  

 
Tidsplan / off. godkjenning 
Det er pr d.d igangsatt arbeider vedrørende søknad om rammetillatelse. 
 
Planlagt oppstart byggearbeider april/mai 2022.  
Ferdigstillelse fra 2 kvartal 2023. Byggearbeidene vil ta ca. 12-14 mnd. 

 
Fellesarealer 
Bygget har felles heis, svalganger og trapper 
Det er egne boder i p-kjelleren til leilighetene. 

 
Detaljprosjektering 
På salgstidspunktet er prosjektet ikke detaljprosjektert. Under detaljprosjekteringen må det 
påregnes mindre justeringer av planer, materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er 
veggtykkelser, sjakter/innkassinger for tekniske føringer, mindre justeringer kjøkken-
innredning, vinduer, dører, bod plasseringer. Det må videre påregnes innkassinger ved tak i 
leilighetene (som ikke vises på plantegningene) for å skjule tekniske føringer/anlegg. Slike 
justeringer berettiger ikke endring av kjøpesum så lenge justeringene ikke er vesentlige og 
påvirker leiligheten negativt mhp. rom, funksjoner og kvaliteter.  

 
Slike justeringer kan også medføre mindre endringer i beregningsmessig bruksareal. 
Tilsvarende som over berettiger slike justeringer ikke endring (+/-) av kjøpesum dersom 
leiligheten og prosjektets ytre mål opprettholdes tilsvarende som på salgstidspunktet. 

  

2. Bygningstekniske opplysninger  
 
Bæresystemer 

Byggets hovedbæresystem vil utføres i prefabrikkert betong, plass-støpt betong samt stål og 
trebæring. 

 
Yttervegger 

Kjellerveggene utføres i plass-støpt betong/betong elementer. 
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Yttervegger ellers utføres som isolerte klimavegger iht. siste energikrav og kledd med 
vedlikeholdsfri, liggende kledning. 
 
Vinduer og balkongdører leveres generelt som ferdig behandlede trevinduer/tredører ihht. siste 
energiforskrift.  
Vinduer på soverom leveres som åpningsvinduer, (med luftekarm som tilvalg) øvrige vinduer er 
med fastkarm.  
Vinduer og dører leveres behandlet fra fabrikk med samme standardfarge utvendig som 
innvendig.  
 
Utvendig og innvendig fargesetting i fasader og fellesarealer gjøres av arkitekt.  
 
Balkonger 

Svalganger og trapper leveres som prefabrikkerte overflate 
Balkonger leveres som tre bjelkelag med terrassebord, plass-støpt eller prefabrikkerte overflate. 
Det leveres stålrekkverk i trapper, svalganger, terrasser 
Rekkverk på balkonger utføres i stål, tre, glass eller tilsvarende 
 
Innervegger 
Vegger mellom leiligheter utføres enten som betongvegger eller doble lydisolerte 
bindingsverksvegger pga. krav til brann, lyd og bæring. 
Innervegger i leilighetene utføres som bindingsverksvegger kledd med gips. Sparklet og malt i 
standard farge. Farger utover standard må det påregnes pristillegg på. Det kan velges fra 
standard NCS farger.  
Standard farger:  
Kjøkken: Varmgrå. Samme farge på vegg og himling. 
Soverom: Washed Linen. Samme farger på vegg og himling.  

 
På hovedbad kles dusjnisje med 60x60cm fliser type Minos ASH eller tilsvarende på vegg.  
Resterende vegger males med Ascot våtromsmaling. 
 
Veggflate mellom kjøkkenbenk og overskap leveres i malt utførelse med våtromsmaling. 
På vaskerom kan det velges mellom tre forskjellige baderomsplater på vegg.  
 
Alle innvendige vegger isoleres. 
Skillevegger i boder utføres med bindingverksvegger med osb på en side, med åpent nettingfelt 
øverst. 
 
Oppbyggingen/utførelsen av de ulike vegger vil bli tilpasset brann- og lydkrav. Herunder 
forskriftsmessige tiltak for å ivareta lyd- og brannkrav i skillevegger mellom leiligheter og mot 
korridorer rømningsvei. 

 
Dører 
Dører til leilighetene (entredører) leveres som standard svalgangdører med nødvendig brann og 
lydkrav. Standard vrider/beslag og låskasse for sylinderlås m/systemsylinder og to nøkler.  
 
Innvendige dører i leiligheter leveres som formpressede dører i glatt utførelse med ferdig 
behandlet karm, flat terskel og standard vrider/beslag. Dempet sort.  
Dører listes med behandlede lister med glattkant 12x58 mm og med synlig stifting.  

 
Dekker/gulv 
Dekker utføres som prefabrikkerte betongdekker alternativ plass-støpte dekker. 
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På gulv i leiligheter legges 1 stavs eikeparkett. På deler av gulv i gang leveres fliser 60x60cm 
type Minos. 
Velg mellom disse 3:  
Minos Day, Minos Night og Minos Ash (60x60 cm flis i entré, badegulv og vaskerom. 5x5 cm på 
gulv i dusjhjørne). 
 
Bad/Vaskerom 
På gulv/sokkel på bad legges fliser 60cmx60cm type Minos Day, Night eller Ash. 
Vegger dusjnisje fliselegges. Velg mellom samme som på gulv. 
På gulv i dusjhjørne legges 5x5cm i samme valg som på resten av badegulv (Minos Day, Night 
eller Ash).   
 
Rest vegger males med våtromsmaling i fargen Ascott, evt. etter ønske fra standard NCS-farger.  
 
På gulv/sokkel i vaskerom leveres samme fliser som på gulv i bad/gang. Valgfritt mellom de 3 
typene.  
 
Fotlister leveres som lakkert eik Ideal 15x045 eller tilsvarende med synlig stifting. 

 
Himlinger 

I leilighetene vil det være nedsenket himling i entré, soverom, bad og wc. I stue og kjøkken vil 
det være sparklet og malt betonghimling med synlige v-fuger. Det kan bli noe nedkassinger i 
stue for tekniske føringer. 
 
I rom med nedsenkede gipshimlinger vil netto høyde være minimum ca. 2,20m. Etasjehøyder for 
øvrig vil bli ca. 2,40-2,60 meter. Dette vil variere. 
 
Det er generelt regnet fuget avslutning mot himlinger (ikke taklister). 
Himlinger sparkles og males i samme farge som vegger.  

 
Yttertak 
Yttertak utføres med ca. 7 grader fall fullisolert tekket med duk eller tilsvarende. 
 
Overflater 
Alle malte innvendige overflater leveres i standard farge, men det vil være mulighet for egen 
fargesetting som tilvalg. Dette gjelder også andre typer fliser.  

 
Trapper 
Utvendige trapper leveres i prefabrikkert betong. Innvendige trapper leveres std. malt trapp 
med spilerekkverk i fargen dempet sort.  

 
 

3. Utstyr/ innredninger  
 
Generelt henvises også til egne kjøkkentegninger for de enkelte leiligheter. 

 
Kjøkken 
Det leveres kjøkkeninnredning type Aubo/Strai eller tilsvarende. Kjøkken leveres inkl. 
hvitevarer med standard pakke med kombiskap kjøl/frys, induksjonstopp, stekeovn og 
oppvaskmaskin fra Whirlpool. Innebygd kjøkkenvifte.  
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Det henvises til den enkelte leilighets spesifikke kjøkkentegning som viser leveringsomfang i 
detalj. Det tas forbehold om mindre nødvendige justeringer i forhold til endelig målsetting av 
vegger.  
 
Baderoms innredninger 
Det leveres baderomsmøbel i hvit, sort eller eikefarget 80cm eller tilsvarende inkl. speilskap og 
lysarmatur. Toppmontert vask og sort blandebatteri.  
 
Utforming og løsning som vist på vedlagte eksempeltegning. Det tas forbehold om mindre 
nødvendige justeringer i forhold til endelig målsetting av vegger. 

 
Garderober 
Det leveres et garderobeskap på soverom per sengeplass.  
Eventuell garderobeløsning leveres som tilvalg i gang. 

 
 

4. Sanitærinstallasjon 
 
Følgende leveres: 
Hvitt veggmontert klosett m/sete og lokk standard utførelse. 
1-greps dusjbatteri med termostat, dusjgarnityr og 60cm skyve-stang og  
innad slående dusjdører, 90x90 cm.  
Vann og avløp til vaskemaskin. 
Sluk i badegulv leveres i sort. 
Tilrettelagt for tilkobling av vaskemaskin.  
Varmtvannsbereder plassert i innvendig bod. 
Generelt vil alle vann og avløpsrør i leilighetene bli utført som skjult anlegg 
Lekkasjefølere i alle rom med vann innlegg der det ikke er sluk. 
 

5. Varmeanlegg/brannslokkingsanlegg 
 
Generell oppvarming med elektrisk oppvarmet vannbåren gulvvarme i alle rom.  
Vannbåren varme er en fleksibel energibærer, som muliggjør oppvarming med andre 
energikilder dersom dette skulle bli aktuelt. 
 
Leilighetene leveres med komplett brannslokkeanlegg iht. forskriftskrav (sprinkleranlegg). 
 

 
6. Ventilasjonsanlegg  
 
Det leveres balansert ventilasjon i leilighetene med aggregat plassert i innvendig bod  
Ventilatoren tilkobles ventilasjonsanlegget. 
Leiligheter på 40 m2 er aggregatet plassert i kjøkkenviften. 
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7. Elektroinstallasjon  
 
Se også romskjema og tilvalgs liste. 

 
Leiligheter 
Hver leilighet får eget sikringsskap og egen strømmåler.  
 
Vedrørende oppvarming i leiligheter se pkt.5.  
 
I tillegg til kursopplegg og stikkontakter for stekeovn, platetopp, kjøkkenvifte, oppvaskmaskin, 
vaskemaskin, vil det være normalt omfang av stikk kontakter og lyspunkt/brytere, som leveres i 
sort.  
Spotter/downlights i entré og bad.  
Detaljer vedrørende omfang og plassering vil fremgå av spesifikasjon for den enkelte leilighet. 
 
Det legges generelt skjult el-anlegg. El-anlegg på betongvegger og i betonghimlinger legges som 
åpent anlegg pga. brann og lyd krav. 
 
Vedrørende omfang av belysningsutstyr vil dette fremgå av spesifikasjon for den enkelte 
leilighet. 
 
Det leveres brannvarslingsanlegg i hht. gjeldende regelverk. (Forutsetter at leiligheten ikke leies 
ut som varme senger) 

  
 
Bredbånd/Antenneanlegg 
Det legges opp data kontakt med kabel ført frem til leilighet. 
Det legges trekkerør for fiberkabel frem til leilighet. 
Tilkobling av abonnement skjer via Sentrumsgården Gol AS 
Tilkoblingsgebyr betales av den enkelte leilighetskjøper.  

 
 
Fellesanlegg 
Strømforsyning av fellesanlegg via egen fordeling som måles separat. 
Det legges opp 15 A stikkontakter ved parkeringsplassene i P-Kjeller.  
På fasade er det utelys ved inngangsdør og veranda.  
Utbygger jobber med å finne best mulig løsning for el-bil lader.  
 
 
 

8. Utomhus  
 
Utomhusanlegg med asfalterte veger/p-plasser, tilsådd gressplen, samt pergola, benker og 
utebelysning.   
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9. Endringer/ Tilvalg 
 
Tilvalg fra liste kan gjøres ifbm. inngåelse av kjøpekontrakt. Tilvalgs arbeider forutsettes betalt 
på forhånd, før arbeider igangsettes, alternativt at det stilles egen særskilt sikkerhet for disse 
arbeidene. 
 
Ved oppstart av byggearbeider vil det bli utarbeidet tilvalgs lister. Her vil det bli laget oversikt 
over kontaktpersoner/firma/produkter og rutiner for tilvalgs muligheter / bestillinger. 
Herunder også elektriske punkttegninger, skjemaer for fargevalg, kjøkkeninnredning m.v. 
 
Det vil bli gitt frister for tilvalg/endringer. 

 
 

10. Overtakelse 
 
Før overtakelse vil det bli gjennomført ferdigbefaring der leiligheten vil bli gjennomgått/ befart 
samtidig som leilighetens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått og opplæring 
gitt. 
 
Dersom det ved ferdigbefaringen påpekes mindre mangler ved boligen, eller gjenstår utvendige 
arbeider som ikke kan utføres grunnet årstid m.m. gir dette ikke grunn for kjøper til å nekte 
overtakelse.  
 
Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres av selger innen rimelig tid. 
 
Feil eller mangler som ikke blir påpekt, og som kjøper med vanlig aktsom besiktigelse burde ha 
sett, kan ikke senere påberopes som mangel. 
 
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs 
leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. 
 
Det vil ved overtakelse bli utlevert 3 stk. nøkler, portåpner, brikke som gir tilgang til 
parkeringskjeller. 
 
Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike 
mangler utover normer/krav i Norsk Standard NS 3420 siste utgave iht. «normale 
toleranseklasser”. Skader som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller 
ikke vedrøre selger. 
Utvasking av leilighetene skjer som «byggvask». 

 
Datert 06.12-2021 
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INFORMASJON OM PROSJEKTET 

Sentrum Park Gol – Sentrumsgården Gol AS 
 
Selveierleiligheter under oppføring 
 

Eiendomsmegler 
Navn: Marte Brenna Gabrielsen 
Tittel: Eiendomsmegler MNEF 
Tlf: 940 39 900 
E-post: mg@em1fjellmegleren.no 
 
 
Ansvarlig megler: 
Navn: Håkon Wøllo 
Tittel: Eiendomsmegler MNEF 
EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS 
Tlf: 41 33 43 70 
E-post: hw@em1fjellmegleren.no 
 
 

Medhjelpere 
Ingvild Løvseth, Backoffice 
 

Oppgjør 
Oppgjørstjenester vil bli utført av  
Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS 
Postboks 317  
3502 Hønefoss  
Org.nr: 953 376 040 
 
Selger/utbygger 
Sentrumsgården Gol AS- Org nr: 997 806 166 
 

Arkitekt 
Arkitekthagen AS- Org.nr: 918 088 016 
 
Totalentreprenør 
Kinneberg Bygg Og Brannsikring AS- Org.nr: 982 446 627 
 

Hovedoppdragsnummer 
1531225003 
 
Lovverket 
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(Bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. 
Bustadoppføringslova § 12 og at kjøper i §3 sikres rettigheter som ikke kan innskrenkes i 
kjøpekontrakten. 
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Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/ investor/ 
gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, eller når leiligheten er ferdigstilt på salgstidspunktet. 
I slike tilfeller vil handelen normalt bli gjennomført etter avhendingslovens bestemmelser, lov av 
3. juli 1992 nr. 93. 
 
Ved tilfeller der leiligheten er ferdig bygget og det foreligger ferdigattest før avtale om salg 
inngås, reguleres kjøpet av Lov om avhending av fast eiendom (Avhendingslova). 
 

Eierform og organisering 
Eierseksjonen vil tilhøre et eierseksjonssameie. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i 
forbindelse med seksjoneringen. Utbyggingen av Sentrum Park, med totalt 20 fritidsboliger 
vil skje i ett trinn.  Selgers intensjon er at boligene organiseres i ett sameie. Selger forbeholder 
seg retten til å organisere og fordele sportsboder på den måten som for selger anses mest 
hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende 
bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en særskilt 
næringsseksjon. I forbindelse med overtagelser beholder selger fordelingsrett til sportsboder 
inntil alle seksjoner er overlevert. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med 
eksjoneringen. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Vedtekter 
vil bli utarbeidet av selger i samråd med forretningsfører før konstituerende årsmøte. 
Dokumentene vil i sin endelige form fremlegges/vedtas i forbindelse med konstituerende 
årsmøte og kan senere endres. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i 
eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin enhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til 
sameiets fellesareal. De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens §31, panterett i 
seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Denne panteretten 
(legalpanten) er fastsatt i eierseksjonsloven til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G). 
 
Kjøper plikter til å medvirke til at selger kan gjennomføre øvrige deler av prosjektet Sentrum 
Park Gol, herunder eventuelle endringer selger finner hensiktsmessig/forsvarlig. 
Medvirkningsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, signering av eventuelle private- og 
offentligrettslige søknader/erklæringer i forbindelse med byggesak, deling/seksjonering, 
grensejusteringer og tinglysing. 
 
 

Eiendommenes registerbetegnelse, adresse og grunnareal 
Gnr. 10, Bnr. 74, i Gol kommune.  
 

Kort om prosjektet 
I Gymnasvegen 14 skal det opp 20 nye, flotte selveierleiligheter.  
 
Med beliggenhet midt i Gol sentrum har du umiddelbar nærhet til alt av servicetilbud. Her finner 
du kjøpesenter, butikker, kafeer, restauranter, treningssenter, legekontor, apotek, post, 
møbelhus, bilforretninger, byggevareutsalg, hoteller, NAV m.m.  
 
Barnehager og skoler ligger innenfor en radius på 500 meter. Det tar ca. 5 min å gå til Gol 
Skysstasjon og ca. 15 min til Gol Stasjon med flere avganger daglig både mot Oslo og Bergen.  
 
I Gymnasvegen 14 vil du likevel få et rolig og fredelig bomiljø, med en tilbaketrukken 
beliggenhet. Bygget vil ligge bak Kalles Corner, Kid Interiør og Kjerstis Mat & Vinhus.   
 
Alle leilighetene vil ha en meget god planløsning og godt med lysinnslipp fra store vindusflater.  
 
I kjeller vil det bli anlagt parkeringsplasser og boder, og det vil gå heis opp til leilighetene. 

Bebyggelsens arealer og innhold:  
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Her kan du velge mellom mange leilighetstyper på alt fra 41 til 116 m² BRA i tillegg til en 
sportsbod på ca. 5 m² ved garasjeplassene. Alle med gode planløsninger og egne, solrike 
balkonger. Toppleilighetene får en stor takterrasse med flott utsikt og mye sol. 
 
Leilighetene får garasjeplass i felles garasjeanlegg samt tilgang til sportsbod.  
 
Arealer pr. leilighet fremkommer også i vedlagte prisliste og tegninger.  
 
Arealene er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive evt. boder, samt P-ROM som 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, og kjøper har i den forbindelse ingen krav mot selger. 
 

Generelt:  
Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets og bygningenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid denne byggebeskrivelse som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i foto- og 
tegningsmaterialer kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, 
fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel. Fasadedetaljer, vist 
møblering synliggjør møbleringsmuligheter. 

 
Byggemåte 
Se vedlagt leveransebeskrivelse for fullstendig byggemåte og konstruksjon.  
 

Tilvalg og endringer 
Prosjektet og priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis 
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer.  Dette gir 
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og 
innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.   
 
Muligheter for endringer vil variere etter hvor langt byggeprosjektet er kommet. 
All dialog vedr. tilvalg og endringer skjer direkte mellom kjøper og utbygger/ 
underleverandører. Alle tilvalg/ endringer avtales mellom kjøper, utbygger og 
underleverandører i egen skriftlig avtale.  
Alle tilvalg/ endringer på bygning faktureres av utbygger og betales direkte til meglers 
klientkonto som foretar oppgjør til utbygger. 
Mindre tilvalg og innvendige endringer med underleverandører faktureres kjøper direkte fra 
utbygger eller underleverandør 
 
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen 
og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke 
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke 
står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  Selger har rett til å 
ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.  
 
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.  
 
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 
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ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring 
som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger 
 
 
Stipulert overtagelse 
Leilighetene under oppføring planlegges ferdigstilt fra 2. kvartal 2023. Byggearbeidene vil ta ca. 
12-14 mnd.  
 
Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon om ferdigstillelse. 
 
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha enhetene klare for overtagelse, herunder ikke 
som grunnlag for å kreve dagmulkt.  
  
Selger vil med minimum 2 måneders forhåndsvarsel angi et tidsintervall på maksimum 30 
dager, der overtagelse må påregnes å finne sted innenfor det angitte tidsintervallet. Med 
minimum 4 ukers forhåndsvarsel skal periode for overtakelse innenfor et 14 dagers tidsintervall 
angis. Tidspunktene angitt i dette avsnittet gjelder ikke som bindende og dagmulktsbelagte 
frister for å ha eiendommen klar til overtagelse. 
Endelig tidspunkt for overtakelse vil bli gitt med minimum 7 dagers skriftlig forhåndsvarsel. 
Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i henhold til bustadoppføringslova.  
 
Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn forventet. 
 
Utearealene på området ferdigstilles med stedlige masser, tilsås og pyntes med beplantning. Det 
blir asfaltert vei ned i parkeringskjeller, samt ved inngangsparti.  
 
Ved overtagelse leveres eiendommene i ryddet stand og leilighetene skal være byggerengjort.  
 
Ferdigattest før overtagelse 
Ferdigattest skal som utgangspunkt foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.  
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar.  
 
Manglende ferdigattest er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående 
arbeider av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at 
kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig 
brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. For 
overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig 
brukstillatelse og ikke ferdigattest, ettersom en del utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før 
klimatiske forhold gjør det mulig. Ved overtagelse har da kjøper mulighet til å be om at en 
forholdsmessig del av vederlaget holdes tilbake på meglers klientkonto inntil ferdigattest er 
mottatt. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det er ulovlig å ta leiligheten i bruk før ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale 
oppgjør før ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse foreligger. Å bebo/ ta i bruk leiligheten uten 
midlertidig brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. 
Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. 
 

Reguleringsforhold  
Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 
for Gol sentrum Vest med PlanID 2011008 og er vedtatt 26.06.2012. Kopi av situasjonskart, 
målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås 
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ved henvendelse til megler. Kan også ses på nettsiden til kommune. Søk i planarkivet etter 
planID: 2011008. 
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. 

 
Tinglyste heftelser/forpliktelser og rettigheter 
Leiligheten selges fri for heftelser med unntak av sameiets legalpant på fellesutgifter som ikke 
blir betalt.  
 

Forretningsførsel 
Selger vil på vegne av sameiet, inngå en avtale med forretningsfører før konstituerende årsmøte. 
Opphør/oppsigelse av forretningsfører er regulert i vedtektene og eierseksjonsloven. Kjøper 
aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører. 
 

Adgang til utleie 
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut til boligformål.  
 
Likningsverdi 
Eiendommenes likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig 
beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ved første gangs verdsetting skal ligningsverdi av bolig (ikke 
sekundærboliger) normalt fastsettes til 30 % av markedsverdi, eventuelt til 30 % av 
byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Se evt. www.skatteetaten.no for til en hver tid 
oppdatert informasjon. 

Parkering 
Parkering i felles garasjeanlegg under leilighetsbygget. Det medfølger 1 biloppstillingsplass i 
parkeringskjeller til hver seksjon. Parkeringsplasser merkes og nummereres. Felles 
gjesteparkeringsplass.  

Eiendommens faste, løpende kostnader: 
Som eier av en leilighet i Gymnasvegen vil man måtte regne med følgende utgifter: 
 
Fellesutgifter 
Felleskostnader drift og vedlikehold dekker mange kostnader som en eneboligeier ellers må 
betale. Dette er kostnader som; 
bygningsforsikring, kommunale avgifter, brøyting/grusing, beising og annet utvendig 
vedlikehold, strøm til felleslys, service på teknisk anlegg som ventilasjon og heis, etc. I 
tillegg dekker felleskostnadene forretningsførsel og revisjon. Jfr. Driftsbudsjett.  
 
Andre utgifter: 

- Forsikring av innbo og løsøre 
- Strøm til eget forbruk 

 
 
Kommunal eiendomsskatt  
Gol kommune har kommunal eiendomsskatt for boliger. Skattesatsen er 2 promille av takst. 
Eiendommene takseres av kommunen og taksten skal speile markedsverdien.  
 
Forholdet til endelige offentlige planer 
Kopi av reguleringskart og bestemmelser kan også fås ved henvendelse til megler. 
 
Merk at området er i stadig utvikling når det gjelder utvikling til bolig- og næringsformål.   
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Konsesjon/konsesjonsfrihet 
Gol kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for bebygd eiendom ut av kraft. Kjøper 
må før overtagelse undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, hvor det bekreftes at 
eiendommen er en helårsbolig. 
 

Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og 
øvrige kostnader 
Se vedlagte prisliste hvor prisantydning og omkostninger er oppført. 
 
Selger forbeholder seg retten til å endre på priser på usolgte enheter. 
 
Innbetaling/oppgjør 
Det er satt opp følgende betalingsplan ved inngåelse av endelig kjøpekontrakt: 
Signering av kontrakt 10% av kjøpesum 
3 virkedager før overtagelse 90% av kjøpesum 
Det gjøres oppmerksom på at ved signering av reservasjonskontrakten forfaller det ikke 
noe til betaling før oppstart er avklart. 
 
Ved eventuelt forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter a 17.12.1976 nr. 100. 
 

Omkostninger 
Ved kjøp av bolig i sameiet vil det komme omkostninger ved kjøpet. 
Dokumentavgift, 2,5% av andel tomteverdi, kr. 2 770,- 
Tinglysning av skjøte, kr. 585,- 
Tinglysning av pant, kr. 585,- 
Attestgebyr, kr. 230,- 
Andel innmelding sameie vil være 2 ganger månedlige felleskostnader. (Se vedlagt 
budsjettoppstilling).  
 
Se vedlagt prisliste for oversikt over omkostninger pr. enhet ved salg til prisantydning. 
 
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller 
lovendringer. Dersom Statens Kartverk ikke godkjenner oppgitt avgiftsgrunnlag, må kjøper 
betale den dokumentavgift som Statens Kartverk forlanger.  
 
Kostnader ved avbestillinger 
Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten 
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell 
avbestilling. For avbestilling gjelder bustadoppføringslova § 54 om avbestillingsgebyr / satser.  
 
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.  
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider skal avtales direkte med utbygger/ entreprenør og betales 
i slike tilfeller i sin helhet.  
 
Overdragelse/ resalg: 
Transport eller overdragelse av kontrakten krever selgers samtykke. Samtykke kan nektes på 
fritt grunnlag og selger kan også stille betingelser for eventuelt samtykke. Ved selgers eventuelle 
skriftlige samtykke påløper et gebyr på kr. 25 000,- som betales av opprinnelig kjøper. Utgifter 
til bruk av megler kommer i tillegg. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/ 
transport bekostes ikke av selger/ utbygger. 
 
 

Energimerking  
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Energimerking av eiendommen skal utføres. 
 
Selgers forbehold  
Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte 
enheter, eller eventuelt leie disse ut.  
 
Kjøper er innforstått med at prosjektet består av flere leiligheter og at dette vil medføre at det vil 
foregå byggearbeider på området også etter overtakelse.  
 
Ved forsinket levering kan selger ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper, etter 
reglene i Bustadoppføringslova. 
 
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme 
klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l. gir selger rett til å forlenge fristen for 
overtakelse. 
 

Meglers vederlag  
Betales av selger og er avtalt til en fastpris og et oppgjørsgebyr pr. enhet. I tillegg betales et 
tilretteleggingshonorar og visningshonorarer.  
 
Utlegg  
Alle offentlige utlegg og salgskostnader dekkes av selger. 
 

Garantier 
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger plikter å stille bankgaranti på 3 % 
av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper 
(gjelder kun kjøpere som er forbrukere). Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til 
selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova §47.Kostnader 
ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av 
kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. 
 
Forsikring 
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtakelse. Det vil, på vegne av sameiet, bli inngått 
forsikringsavtale som løper fra overtakelsen, slik at sameiet er løpende forsikret også når kjøperne flytter 
inn og har overtatt sine boliger. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. 
 

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon 
I henhold til Lov av 15.10.2018 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til 
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.  
 
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av 
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. 
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver 
og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 
 
Kjøpers undersøkelsesplikt  
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, 
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen 
rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som 
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kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt 
med megler før avtale om kjøp av eiendom inngås. 
 
 
Salgsinformasjon  
Salgsoppgave og annen salgsinformasjon er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra 
det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. 
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i salgsinformasjonen. 
 
Salgsvilkår 
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 
1) Prisliste  
2) Plantegninger  
3) Fasadetegninger  
4) Selgers prospekt 
5) Kontrakt 
6) Vedtekter  
 
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. 
Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 
 

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av bud: 

Alle bud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-
post/leveres til megler. Kravet til skriftlighet gjelder også eventuelle budforhøyelser og motbud, 
samt aksept eller avslag fra selger. 

 
Budskjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, 
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.  
 
For at megler skal kunne formidle budet til selger, må gyldig legitimasjon framlegges av kjøper. 
Kravet til legitimasjon oppfylles ved å sende med bilde av legitimasjon, eller benytte elektronisk 
bud-løsning med e-signatur (eks BankID eller MinID).  
 
Normalt vil ikke bud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. 
Regelen om at megler ikke kan formidle bud med akseptfrist før kl. 12, 1 virkedag etter siste 
annonserte visning gjelder ikke da selger er profesjonell/ handler som ledd i 
næringsvirksomhet. 
 
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert bud. 
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve leilighet til eget bruk. Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne det. For øvrig 
kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.  
 
I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og 
selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet 
fremmes gjennom fullmektig. 
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 
 
Diverse  
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i 
salgsprosessen. 
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Kjøper aksepterer at Eiendomsmegler1 Fjellmegleren AS kan offentliggjøre kjøpesum i egen 
markedsføring. 
 
Gol, 14.02.2022 
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Type tegning:
Fasade Nord og Vest

Fase:

Forprosjekt
Prosjektnr.:

2019-038

Målestokk:
1:100

Dato:
18.11.2021

Tegningsnr.:

A40-01

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Gnr./Bnr.:
10/74

Dato: BeskrivelseRev.

- - -

Gymnasvegen 14
Sentrumsgården Gol
Gymnasvegen 14
3550 Gol

Tegnet -/ Kontr. av:
OHH

Torget 3
3570 Ål
Tlf.: 404 70 855
ola@arkitekthagen.no

15
 0

00

14 904

15
 0

00

48 308

Fasade Vest1:100

Fasade Nord1:100



Type tegning:
Fasade Sør og Øst

Fase:

Forprosjekt
Prosjektnr.:

2019-038

Målestokk:
1:100

Dato:
18.11.2021

Tegningsnr.:

A40-02

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Gnr./Bnr.:
10/74

Dato: BeskrivelseRev.

- - -

Gymnasvegen 14
Sentrumsgården Gol
Gymnasvegen 14
3550 Gol

Tegnet -/ Kontr. av:
OHH

Torget 3
3570 Ål
Tlf.: 404 70 855
ola@arkitekthagen.no

15
 0

00

15
 0

00

48 308

Fasade Øst1:100

Fasade Sør1:100



Type tegning:
Illustrasjon

Fase:

Forprosjekt
Prosjektnr.:

2019-038

Målestokk:
1:2, 1:1,667

Dato:
18.11.2021

Tegningsnr.:

A40-03

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

Gnr./Bnr.:
10/74

Dato: BeskrivelseRev.

- - -

Gymnasvegen 14
Sentrumsgården Gol
Gymnasvegen 14
3550 Gol

Tegnet -/ Kontr. av:
OHH

Torget 3
3570 Ål
Tlf.: 404 70 855
ola@arkitekthagen.no



 

Intern - EM1 Fjellmegleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Utomhusplan 

 

Sentrum Park Gol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målestokk:
1:500

Dato:
18.11.2021

Tegningsnr.:
A10-01

Revidert, dato:
-

Adresse:
Gymnasvegen 14,            3550 Gol

Tegningsnavn.:
Situasjonsplan 1.etg

Fase:
Forprosjekt

Tittel:
Gymnasvegen 14

Tegnet -/ Kontr. av:
OHH

Tiltakshaver:
Sentrumsgården Gol

Gnr / Bnr:
10/74

Torget 3
3570 Ål
Tlf.: 404 70 855
ola@arkitekthagen.no

431,9 m2

505,8 m2

MUA 2
104,1 m2
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MUA 3
65,3 m2

13

71B

6A

6F

6E

11

71I

71C

73

71H

63

15A

77

6B

9

61

71E
71A

71J

71D

6D

10

71K
71G

6H

6G

69

7

67

6C

65

71F

14

12

314

234

249

243

245

332 323
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Sentrumsvegen
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7 507
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771
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leikeplass
50,6 m2

Grøft mellom gangveg og gårdsplass
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OMRÅDEREGULERING FOR GOL SENTRUM VEST - REVIDERTE FØRESEGNER ETTER VEDTAK I 
KOMMUNESTYRET 26.06.2012 
 
Handsaming etter §§ 12 - 10 og 12 – 12 i plan- og bygningslova: 

 Politisk organ Dato Sak 

1. gangs behandling Utval for Natur og næring 21.09.2010 078/10 

Ny 1. gangs behandling Utval for Natur og næring 22.02.2011 010/11 

Offentleg ettersyn 05.05. – 18.06.2011   

2. gangs behandling Utval for natur og næring 07.02.2012 009/12 

Nytt offentleg ettersyn 14.02. – 28.03.2012   

Ny 2. gangs behandling Utval for Natur og næring 24.04.2012 030/12 

Nytt offentleg ettersyn 11.05 – 08.06.2012   

Ny 2.gangsbehandling Utval for Natur og næring 12.06.2012 040/12 

Sluttbehandling Kommunestyret 26.06.2012 053/12 

 
1  Avgrensing av området 
Det regulerte området er vist på plankartet med plangrense, sist datert den 12.06.2012, og 
etter fleire utvalsbehandlingar til slutt godkjent av Gol kommunestyre i sak K 053/12 den 
26.06.2012. 
 
2  Reguleringsformål 
Området er regulert til følgjande formål: 
 
1. Bygningar og anlegg, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1 

- Bustad (B1)  
- Sentrumsformål (S1 – S3)  
- Offentleg eller privat tenesteyting (OP)  
- Bustad, forretning og kontor (K-B1 – K-B21)  
- Næring og kontor (K-N1 – K-N2, K-N4 og K-N7 – K-N9)  

 
2. Samferdselsanlegg, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2 

- Køyreveg (V1 – V23)  
- Fortau  
- Torg  
- Gang-/sykkelveg (GS1)  
- Anna veggrunn – tekniske anlegg  
- Parkeringsplassar  

 
3. Grøntstruktur, jf. pbl § § 12-5, 2. ledd nr. 3 

- Grøntstruktur (G-G2, G-G3, G-G5 og G-G6)  
- Park (G-P1 – G-P4)  

 
3  FELLES FØRESEGNER 
3.1  Krav om dokumentasjon ved søknad om gjennomføring av tiltak 
Før det blir gjeve rammeløyve/byggeløyve skal det leggast fram og godkjennast: 

- Situasjonsplan med avkøyrsle frå offentleg veg/gate, fortau/gangsamband, frisiktsoner 
m.m. 
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- Utomhusplan som viser høgdesett terrengkurve, detaljutforming og opparbeiding av 
ikkje utbygde areal i målestokk 1:100 eller 1:200. 

- Nye bygg si plassering saman med eksisterande/tilliggande bygg. Gesims, mønehøgde og 
takform skal påførast og illustrerast. 

- Fasadeomriss som viser tiltaket sett i samanheng med nærliggande eksisterande og 
planlagde bygg. 

- Profil/snitt med eksisterande og nytt terreng.  
- Parkeringsplassar/anlegg, garasjar, varelevering, anlegg for avfallshandtering. 
- Visualisering/fotomontasje som viser tiltaket sett i samanheng med nærliggande 

eksisterande og planlagde bygningsmasse. 
- Der det er planlagt nye bustader, skal det leggast fram ein plan som syner korleis 

sandleikeplass og nærleikeplass er tenkt løyst i samsvar med føresegnane pkt.5.7 
 
3.2  Frisiktlinje langs veg 

Innanfor frisiktlinene/frisiktsonene skal det til ei kvar tid vere fri sikt 0,5 meter over plan for 
tilstøytande vegar. Frisiktsona skal dimensjonerast ut frå standardkrav i vegnormal 017. 

 
3.3  Byggegrenser 
Bygg skal plasserast innanfor byggegrensene. 
 
3.4  Byggelinjer 
Der det ikkje er påført byggegrense, følgjer byggelina formålsgrensa. 
 
3.5  Byggehøgder og grad av utnytting 
Tillate byggehøgder frå gjennomsnittleg planert terreng og grad av utnytting er gitt i 
planføresegnene for dei einskilde områda. Grad av utnytting er gitt som prosent bruksareal  
(%-BRA). Bruksareal under bakkenivå skal vere berekna med 0 der avstanden mellom himling 
og gjennomsnittleg terrengnivå er mindre enn 0,5 meter, 50 % der avstanden er mellom 0,5 
og 1,5 meter og 100 % der avstanden er over 1,5 meter. 
 
3.6  Tilgjenge i uteområde – universell utforming 
Det skal sikrast god tilgjenge til uteområde for heile befolkninga, herunder menneske med 
nedsatt funksjonsevne. Offentlege vegar og tilkomstvegar skal ikkje ha større stigning enn 
1:20. Der dette ikkje er gjennomførbart, kan mindre parti ha brattare stigning, men 
maksimalt 1:15. 
 
Grøntområde skal fungere som fullverdig rekreasjons- og leikeområde for alle brukarane. 
Det skal leggast vekt på universell utforming, dvs. at apparat og anlegg i området skal kunne 
nyttast på like vilkår av så mange som mogleg. Ved nyplanting skal det ikkje plantast 
allergene planter. 
 
3.7  Uteopphaldsareal - bustader 
Minste felles uteopphaldsareal (MUA) skal vere 20 m2 pr. bustadeining på bakkeplan. For 
bustadeining på over 100 m2 skal MUA vere minimum 20 % av BRA pr. bustadeining på 
bakkeplan. Fellesareal inngår i utrekninga av minste uteopphaldsareal. Uteopphaldsareal kan 
tillatast som takterasse over parkeringsanlegg under føresetnad av at parkeringsanlegg/ 
uteopphaldsarealet blir lagt i eit indre lukka gardsrom og fyller heile gardsrommet. Dersom 
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det er konflikt mellom grad av utnytting, tillate biloppstillingsplassar på terreng og kravet til 
uteopphaldsareal, skal krav til uteopphaldsareal gå framfor kravet til utnytting og parkering. 
Arealkravet gjeld nye bustader og eksisterande bustader på tomt som blir fortetta. 
Arealkravet gjeld òg ved endring av talet eller storleik på bustader i eksisterande bygg. 
 
3.8   Støy 

 Før det vert gjeve rammeløyve for utbygging av område med bygningar for støyfølsom bruk, 
skal det føreligge naudsynt dokumentasjon som syner at grenseverdiane i tabell 2 i 
støyretningsline T-1442 er ivareteke. 
 
3.9  Energi, vatn og avlaup 
Alle nye bygg skal knytast til offentleg vatn- og avlaupsanlegg. Kablar skal leggast i bakken. 
Søknad om tilkobling skal følgje byggesøknaden.  
 
3.10  Radon 
Alle nye bygg skal ha førebyggjande tiltak mot radon som sikrar at anbefalte grenseverdiar 
frå Statens strålevern blir ivareteke. 
 
3.11  Krav til parkering og varelevering 
Minst 40 % av dei nye parkeringsplassane skal plasserast i parkeringsanlegg under bakken 
eller i bygg. Parkeringsplassane skal vere opparbeidd før midlertidig bruksløyve eller 
ferdigattest blir gitt. 
 

Parkeringskrav: 

- Minimum 10 % av p-plassane skal vere utforma og avsett til handicap-parkering, på 
plassar som ligger nær hovud- og personalinngangar. 

- P-plassar for forretning og bevertning skal vere opparbeidd med minimum ein plass  
pr. 40 m2 BRA. 

- P-plassar for kontor skal vere opparbeidd med minimum ein plass pr. 50 m2 BRA. 
- P-plassar for hotell og utleigeeiningar i reiselivssamanheng skal opparbeidast med 

minimum ein plass pr rom/utleigeeining. 
- P-plass for bustad skal vere opparbeidd med minimum ein plass for einingar på inntil  

60 m2 BRA, medan det skal opparbeidast 1,5 p-plass for einingar på over 60 m2 BRA. 
- Sykkelparkering for bustader skal vere opparbeidd med minimum ein plass for einingar 

på inntil 60 m2 BRA, medan det skal opparbeidast 1,5 p-plass for einingar på over  
60 m2 BRA. Plassane skal vere plassert på eiga tomt med trygg tilkomst over tomta til 
tilliggande gang-/sykkelveg eller fortau. 

- Sykkelparkering for andre formål skal vere opparbeidd med minimum ein plass pr 200 m2 
BRA med trygg tilkomst til tilliggande gang-/sykkelveg eller fortau. 

All parkering skal skje på eiga tomt og/eller i fellesanlegg. Tilkomst til felles 
parkeringsanlegg/garasje skal integrerast i bygg og stigninga inn og ut av anlegget skal ikkje 
overskride 1:8. Varelevering for større forretningar/einingar som eks. daglegvareforretning 
skal etablerast innanfor byggetomta. Mindre forretningar/einingar kan nytte 
parkeringslommer som vareleveringslomme langs offentleg veg. Tilkomst for varelevering på 
byggetomt skal ikkje etablerast frå Sentrumsvegen til områda S1 – S3. 
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Der utbygginga består i byggetrinn, kan krav om parkering under bakken eller i hus skje når 
tiltaket har oppnådd ein maksimal utnyttingsgrad.  
 
3.12  Estetisk kvalitet på bygg og utomhusareal 
Planområdet skal ha ei heilskapleg utforming og eit moderne og bymessig preg. Området 
skal opparbeidast med bystruktur med gater, plassar og grøntareal med kvalitet. Ubygde 
område skal gjevast ei estetisk tiltalande form og handtering. 
 
Høge, lukka sokkeletasjar mot fortau, gater og grøntstrukturar er ikkje tillete. 
Parkeringsanlegg/garasje er ikkje tillete eksponert som fasade mot fortau, gater og 
grøntstrukturar. 
 
3.13  Bygg som skal bevarast 

Bygg som på plankartet er markert, skal takast vare på i den form og storleik dei har i dag. 
Tilbygg, påbygg eller oppføring av nye bygg kan berre gjennomførast i samsvar med 
teikningar/dokumentasjon som er utarbeidd i samråd med antikvarisk mynde og godkjent av 
kommunen.  

 
3.14  Kulturminne 

Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd dukkar opp automatisk freda 
kulturminne, må arbeidet straks stansast og kulturminneavdelinga hjå fylkeskommunen 
vaslast i samsvar med § 8 2. ledd i kulturminnelova. 

 

3.15 Klima og energi 

I samband med utbygging av nye byggeområde skal det leggast til rette for bærekraftige 
energiløysingar og eit forsyningsnett basert på vassbåren varme. Med tilrettelegging vert det 
her meint at det skal settast av areal til traséar for ledningar og eventuell varmesentral. 

 
3.16 Plankrav 
For område K-B4 og KN-1  kan tiltak som nemnt i pbl. § 20-1, bokstav a, d, e, g, k ikkje bli sett 
i verk før området inngår i godkjent detaljreguleringsplan. Jf. plan- og bygningslova § 12-3.  
 
 
4 REKKEFØLGJEFØRESEGNER 
Tabellen under klargjer kva trafikkområde og andre områder, inkludert vatn- og 
avlaupsanlegg til og langs heile eller deler av området for bygningar og anlegg som må vere 
opparbeidd1. Opparbeidd i desse føresegnene er oppfylt når tiltakshavar/grunneigar har 
inngått utbyggingsavtale med Gol kommune og har oppfylt sine plikter til gjennomføring av 
krava etter avtalen. Utbyggingsavtale skal sikre ein forholdsmessig rettferdig finansiering av 
infrastruktur mellom det offentlege og private, samt mellom dei einskilde 
utbyggingsområda. Frikjøp frå rekkefølgjekrav gjennom innbetaling til infrastrukturfond vil 
vera aktuell metodikk for at utviklinga ikkje skal stoppe opp når første prosjekt møter 

                                                 
1
 Kravet ”sikra opparbeidd” i desse føresegnene er oppfylt når tiltakshavar/grunneigar har inngått 

utbyggingsavtale med Gol kommune og oppfyller sine plikter til gjennomføring av krava etter avtalen. 
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rekkefølgjekrav. Tiltak skal vere gjennomført før frådelings/rammeløyve blir gjeve innanfor 
dei einskilde områda for bygningar og anlegg. 
 
Det er sett opp to tabellar, ein for infrastrukturtiltak som involverar store delar av 
planområdet, og ein for tiltak knytt til enkelte delfelt.  
Tiltaka som skal gjennomførast fyrst er i prioritert rekkefølgje: 

1. Torg 
2. Gjennomgåande grøntstruktur mellom Hallingmo og Storøyne som omfattar areala 

merka Torg og G-P3. 

 
Tabell 1: Tiltak i infrastruktur som gjeld heile planområdet: 

Tiltak: Område rekkjefølgjekravet er 
knytt til: 

A Torg , V9 og G-P3 Alle areala avsett til bygningar og 
anlegg, jf. PBL § 12-5, andre ledd 
nr. 1 

 
Tabell 2: Tiltak i infrastruktur som gjeld delfelt: 

Tiltak: Område rekkjefølgjekravet er 
knytt til: 

B Veg merka V9 med tilgrensande fortau og 
parkeringsareal på begge sider av vegen og 
kryss mot V7. 

Områda S1, S2, S3, K-B8, K-B9 og 
K-B12. 

C Veg merka V10 med tilgrensande fortau aust 
og vest for vegen. 

Områda S2 og S3. 

D Veg merka V11 med tilgrensande fortau på 
kvar side av vegen og kryss mot V9. 

Områda K-N4, K-B12, K-B16 og  
K-B8. 

E Fortau aust for V7 K-N7 

F Grøntstruktur G-G2. Områda K-B12 og K-B16. 

G Grøntstruktur G-G3. Områda K-B8 og K-N4. 

H Grøntstruktur G-G5 Områda K-B14, K-B15 og K-B17. 

I Grøntstruktur G-G6 Områda K-N9, K-B20 og K-B21. 

 
 
5  OMRÅDE FOR BYGNINGAR OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
5.1  Bustad 
Område B1 kan nyttast til bustadformål. 
Maksimal mønehøgde er 9 meter og gesimshøgda skal ikkje overstige 6 meter. 
Grad av utnytting innanfor området B1 skal vere mellom %-BRA = 100% og %-BRA = 150%. 
 
5.2  Sentrumsformål 
Områda S1 – S3 kan nyttast til blanda sentrumsformål, herunder forretning, service, kontor, 
bevertning, offentleg og privat tenesteyting (kultur, undervisning, forsamling) og bustader. 
Minst 30 % av tillete BRA innanfor kvart av kvartala S1, S2 og S3 skal nyttast til bustader. 
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Mot Sentrumsvegen skal publikumsretta aktivitet plasserast på gateplan. Bustader og kontor 
er tillate i dei andre etasjane. Minst 50 % av alle bustadene skal ha livsløpsstandard. 
 
Maksimal mønehøgde er 15 meter og gesimshøgda skal ikkje overstige 12 meter. Fyrste 
etasje skal ha ei innvending høgde på minimum 3,5 meter. Grad av utnytting innanfor 
områda S1 – S3 skal vere mellom %-BRA = 100% og %-BRA = 200%. 
 
5.3  Offentleg eller privat tenesteyting 
Området OP kan nyttast til offentleg og privat tenesteyting (kultur og forsamling). 
Maksimal mønehøgde er 9 meter og gesimshøgda skal ikkje overstige 6 meter. 
Grad av utnytting innanfor området OP skal ikkje overskride %-BRA = 100%.  
 
5.4  Bustad, forretning og kontor 
Områda K-B1 – K-B21 kan nyttast til blanda formål, herunder forretning, service, kontor, 
bevertning og bustader. Områda K-B7, K-B8, K-B9 og K-B12 kan i tillegg nyttast til 
parkeringsanlegg. Parkeringsanlegg skal ikkje dominere bruken i området K-B8 og det skal 
stillast særlege krav til utforming av parkeringsanlegget sine fasadar der dei vender seg til 
parken eller gate og gangareal. Innanfor områda K-B14 og K-B15 og på areal som grensar til 
Gymnasvegen kan det etablerast hotell/overnatting. Både innan kvart enkelt bygg, i kvart 
kvartal og i områda samla sett skal det leggast til rette for ei blanding av 
sentrumsfunksjonar, men hotell/overnatting  skal ikkje etablerast i bygg/område med 
bustader. Hovudprinsippet for funksjonsblanding er at publikumsretta verksemder skal 
plasserast på gateplan for kvartal som vender seg mot Sentrumsvegen, Furuvegen og 
Dalevegen. Det skal etablerast publikumsretta verksemder på gateplan langs 
Sentrumsvegen. 
 
Hovudinngangar skal vende seg mot Sentrumsvegen, Furuvegen og Dalevegen. Det er ikkje 
tillate med lukka fasadar mot vegar og fortau, parkar og gangsamband.  
Minst 50 % av alle bustadene skal ha livsløpsstandard. 
 
Byggehøgder og grad av utnytting i dei einskilde områda: 

Område Høgde i meter frå 
gjennomsnittleg planert terreng 
rundt bygning 

Grad av utnytting - %-BRA = 

Gesims Møne Minimum Maksimum 

K-B1 6 9  %-BRA =100% 

K-B2 – K-B7 9 12 %-BRA =100% %-BRA =150% 

K-B8 9 12 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B9 – K-B10 9,5 12,5 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B11 14 18 %-BRA =100% %-BRA =400% 

K-B12 9 12 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B13 9 12,5 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B14  15 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B15  15 %-BRA =100% %-BRA =250% 

K-B16 – K-B19 9 12 %-BRA =100% %-BRA =150% 

K-B20 9,5 15 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-B21 9,5 12,5 %-BRA =100% %-BRA =150% 
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Fyrste etasje skal ha ei innvending høgde på minimum 3,5 meter for bygg som vender seg 
mot Sentrumsvegen, Furuvegen og Dalevegen. 
 
5.5  Næring og kontor 
Områda K-N1 – K-N9 kan nyttast til blanda formål, herunder kontor, hotell/overnatting og 
bevertning. Område K-N8 kan i tillegg nyttast til forretning. 
Publikumsretta verksemder skal plasserast på gateplan for kvartal som vender seg mot 
Sentrumsvegen, Furuvegen og Dalevegen. 
Det er ikkje tillete med lukka fasadar mot vegar, fortau, parkar og gangsamband. 
 
Byggehøgder og grad av utnytting i dei einskilde områda: 

Område Høgde i meter frå 
gjennomsnittleg planert terreng 
rundt bygning 

Grad av utnytting - %-BRA = 

Gesims Møne Minimum Maksimum 

K-N1 – K-N2 9 12 %-BRA =100% %-BRA =150% 

K-N4 9 12 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-N7 – K-N8 9,5 12,5 %-BRA =100% %-BRA =200% 

K-N9 9 12 %-BRA =100% %-BRA =200% 

 
5.6  Avbøtande tiltak mot flom og erosjon 
Det skal ikkje tillatast nye bygg i fareområde for 200-års flom.  
I område K-B4 er det i et 20 m belte langs vassdraget forbode å fjerne og overfylle 
eksisterande naturleg vegetasjon og markdekke. Det er ikkje tillatt å bygge nærare topp 
elveskråning enn 20 meter, jfr. uttale frå NVE.  
 
5.7 Leikeareal 
Det skal settast av minimum 25 m2 til nærleikeplass for kvar bueining. Nærleikeplassen skal 
opparbeidast på den enkelte tomt eller innan ein avstand på 150 m frå bustaden. 
Takterrasser er ikkje tillatt som einaste uteopphaldsareal.  
Det skal opparbeidast ein sandleikeplass innan ein avstand på 50 m frå bustaden. Størrelsen 
skal vera minimum 50 m2.   
Leikeareal i form av nærleikeplass og sandleikeplass skal være opparbeida før det vert 
gjeve bruksløyve til nye bustader. Jfr. føresegn § 3.1.  
 
 
6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
Alle samferdselsanlegg innanfor planområdet er offentlege, og skal opparbeidast med ei 
inndeling som vist på plankartet. Mindre tilpassingar mellom dei ulike områda er tillate. 
Langs Sentrumsvegen, Furuvegen og Dalavegen skal fortauskant vere av naturstein. 
 
6.1 Køyreveg 
Den delen av Sentrumsvegen, Furuvegen og Dalavegen som inngår i planen skal 
opparbeidast med køyrefelt på 3,25 meter og 0,25 meter kantsteinklaring på kvar side. I 
tillegg kjem fortau med minimum 2,5 meter bredde. Siktlinjer i kryss mot Sentrumsvegen, 
Furuvegen skal vere 6 x 24 meter. Den delen av Gamlevegen som inngår i planen skal 
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opparbeidast med vegbredde på 7,0 meter. I tillegg kjem fortau på 3,0 meter bredde. 
Siktlinjer i kryss mot Gamlevegen skal vere 10 x 60 meter. 
 
6.2 Fortau, gang- og sykkelveg og gangfelt 
Alt gangareal skal ha fast dekke og utformast for menneske med nedsatt funksjonsevne. 
 
6.3 Torg 
Torget skal opparbeidast med vekt på opphaldsfunksjon. Utformast for menneske med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
6.4 Parkeringsplassar 
Parkeringsplassane er offentlege. 
 
 
7 GRØNTSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
Grøntstrukturen skal utformast med vekt på tilgjenge for alle grupper, inkludert menneske 
med nedsatt funksjonsevne.  
 
7.1 Park (G-P1 – G-P4) 
Areala skal nyttast som park med tilknytingar til resten av planområdet. Arealet skal 
opparbeidast med ulike typar opphaldsareal, leikeareal, trygge og attraktive gangvegar 
gjennom området som er knytt saman med tilgrensande grøntstruktur, fortau og gang- og 
sykkelvegar. Byggverk og anlegg for uteopphald, møteplassar og areal for ulike aktivitetar 
kan plasserast i området. Det er tillate å plassere fordrøyingsbasseng/anlegg for handtering 
av overvatn innanfor grøntstrukturane. Før det blir gjennomført arbeid med opparbeiding 
og/eller oppgradering av områda, skal det utarbeidast plan som viser: 
- Samanheng med tilstøytande offentlege og private areal. 
- Terrenghandsaming med høgdesetting, gangareal og areal for opphald, rekreasjon og 

leik. 
- Planting, møblering og materialbruk. 
- Bevaring av eksisterande vegetasjon. 

-  

7.2 Grøntstruktur (G-G2 – G-G3 og G-G5 – G-G6)  

Grøntstruktur G-G2, G-G3, G-G5 og G-G6 skal utformast som gangsamband med eit grønt 
preg. 
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TEGNFORKLARING

1. Bygningar og anlegg (§12-5, 2 ledd nr. 1)

5. Basiskart

Gol kommune
PBL. § 12-2 Områdereguleringsplan

Bustad, forretning og kontor (K-B1 - K-B21)

Køyreveg (V1 - V24)

Grense for reguleringsformål

Bygg som skal bevarast

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

(jf. PBL §12-5, 2 ledd nr. 2)

4. Linje- og punktsymboler

Fortau

Bustad (B1)

3. Grøntstruktur (jf. PBL § 12-5, 2 ledd nr. 3)

Torg

Næring og kontor (K-N1, K-N2, K-N4 og K-N7 - K-N9)

Målestokk: 1:1000

Ekvidistanse:   1 m.

Sentrumsformål (S1-S3)

N

Offentleg eller privat tenesteyting (OP)

SAKSGANG SAKSNR DATO

Handsaming, 1. gong i det faste utval for plansaker

Handsaming, 2. gong i Utval for natur og næring (UNN)
Utlegging til offentleg ettersyn i tidsrommet
Handsaming, 3. gong i Utval for natur og næring (UNN)
Nytt avgrensa ettersyn i tidsrommet

Kunngjort

 78/10 21.09.10

Koordinatsystem: Euref 89 sone 32

Kartgrunnlag: FKB

Planen er utarbeida av Gol kommune

Dato: 21.08.2012

20 80 m0

Plangrense

Gang-/Sykkelveg (GS1)

Anna veggrunn - tekniske anlegg

Parkeringsplassar

Park (G-P1 - G-P4)

Byggegrense

Byggelinje

Bygg som føresett fjerna

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

Avkjørsel

Eigedomsgrense

Eksisterandes bygg

Plankart: SOSI versjon 4.3

Måle og avstandslinje

Gol sentrum vest

Grøntstruktur (G-G2, G-G3, G-G5 og G-G6)

STADFESTING

Planen er teikna inn slik den vart vedtatt av Gol kommunestyre i sak _____/__, den __.__.____.

Gol, __.__.____.

Ordførar

OMRÅDENEMNING OG AREAL I OMRÅDEREGULERINGSPLAN
FOR GOL SENTRUM VEST

Bustad

Område

Sentrumsformål

Offentleg eller privat tenesteyting

Bustad, forretning og kontor

Næring og kontor

Utnytting Areal

B1 % BRA = 150 % 4,0 daa

S1 % BRA = 200 % 9,0 daa

S3 % BRA = 200 % 5,0 daa

S2 % BRA = 200 % 3,6 daa

OP % BRA = 100 % 1,2 daa

K-B1 % BRA = 100 % 2,4 daa

K-B3 % BRA = 150 % 1,8 daa

K-B2 % BRA = 150 % 0,5 daa

K-B4 % BRA = 150 % 4,7 daa

K-B5 % BRA = 150 % 1,4 daa

K-B7 % BRA = 150 % 2,5 daa

K-B6 % BRA = 150 % 1,4 daa

K-B8 % BRA = 200 % 2,5 daa

K-B9 % BRA = 200 % 3,7 daa

K-B11 % BRA = 400 % 11,0 daa

K-B10 % BRA = 200 % 3,8 daa

K-B12 % BRA = 200 % 1,3 daa

K-B13 % BRA = 200 % 3,3 daa

K-B15 % BRA = 200 % 11,0 daa

K-B14 % BRA = 200 % 1,3 daa

K-B16 % BRA = 200 % 3,2 daa

K-B17 % BRA = 150 % 0,6 daa

K-B19 % BRA = 200 % 1,4 daa

K-B18 % BRA = 150 % 3,4 daa

K-B20 % BRA = 200 % 4,5 daa

K-B21 % BRA = 150 % 1,0 daa

K-N2 % BRA = 150 % 2,8 daa

K-N1 % BRA = 150 % 3,8 daa

K-N4 % BRA = 200 % 2,4 daa

K-N7 % BRA = 150 % 3,0 daa

K-N8

K-N9 % BRA = 150 %

% BRA = 150 % 3,2 daa

1,2 daa

Ny handsaming, i Utval for natur og næring (UNN) 22.02.11
 009/12 07.02.12

14.02 - 28.03.12
 030/12 24.04.12

11.05 - 08.06.12
Handsaming 4. gong i Utval for natur og næring (UNN) K 040/12 12.06.12
Kommunestyrehandsaming 26.06.12K 053/12
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