
SUKKESTADTUNET
Velkommen til

Byggetrinn II

www.hus1.as

Sukkestadtunet, et nøkternt boligprosjekt i det vakre kulturlandskapet  
på Toten. I byggetrinn II tilbyr vi enda flere to-mannsboliger, disse er  
litt større enn på forrige byggetrinn og leveres fortsatt med egen carport  
og pent utarbeidet uteområde.

Dato: 10.01.2023
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SUKKESTADTUNET - LENA

Velkommen til 

SUKKESTADTUNET - DITT HJEM – HELT ENKELT 
Sukkestadtunet er et boligprosjekt som består  

av 7 to-mannsboliger, totalt 14 boenheter.  
Alle boligene med hver sin carport.  

Byggetrinn I med 8 boenheter ferdigstilles mai 2023.
Byggetrinn II igangsettes sommer 2023.

Området ligger på Sletta i Østre Toten, i aksen  
mellom Lena og Toten Hotel Sillongen.

Beliggenheten på Sukkestadtunet gjør at beboerne  
hver dag får ta del i det fantastiske utsynet utover  

kulturlandskapet på Toten.  Boligene har en solrik,  
rolig og landlig beliggenhet. 

Det tilrettelegges for egne private uterom, i tillegg  
et felles utvendig møtested som naboene kan treffes 
 og ha det hyggelig sammen. Boligene bygges med en  

nøktern standard, med lyse trivelige overflater, effektive 
planløsninger og god kvalitet på leveransene.

.

Ditt hjem – helt enkelt

www.hus1.as
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Historien om SUKKESTAD
Sukkestad ca. 1904, hoved- 

bygningen på amtmannsgarden

FØRST NEVNT:  
1327

STED: 
Vestbygda, nordvest for Lena

KOMMUNE: 
Østre Toten

Fylke: 
INNLANDET

GNR.: 
166

Sukkestad er en matrikkel-
gard i Østre Toten (gnr. 166). 

Dette var en av Totens største gar-
der, på 1700- og 1800-tallet eid av 
embetsmannsslekta Sommerfeldt. 

Eiendommen ble på 1830-tallet delt 

i fire bruk, kort tid etter redusert 
til tre. Dette er de nåværende  

gardene øvre, midtre og nedre 
Sukkestad. Midt-Sukkestad er det 

gamle hovedbølet.

Sukkestad hadde mye skog  
nordover mot Vestre Toten og  

Nordlia, inkludert sætra Steinberg, 
som på 1800-tallet ble amtmanns-
gard. Flere andre småbruk i dette 

skogsområdet er også fradelt.  
Eksersisplassen Sukkestadsletta  

lå på Sukkestads grunn, og  
vegen Sukkestadgutua har navn 

etter garden.

Sukkestad var et herskapelig sted, 
med store hus og et prektig  

hageanlegg. Skolemannen og  
lokalhistorikeren Jens Raabe  
skildra det slik: “Skriver- og 

amtmannsgaarden paa Sukkestad 
var maaske den mest herskabelig 

udseende bolig af Totens embeds-
gaarder. Det var en to-etages graa 

bygning med fløier og svalegang 
med søiler i begge etager mod 

gaardspladsen paa nordsiden; paa 
sydsiden strakte sig vidt udover 

den store og veldyrkede have, som 
navnlig amtmand Christian  

Sommerfeldt saa levende  
interesserte sig for, og hvor en 

fast ansat gartner holdt sin haand 
over frugttrærne og de prægtige 

løvtrær, som skjulte det hele  
kompleks for omverdenen.”

Funfact: Teksten til en av de mest 
brukte julesangene våre,  

“Jeg er så glad hver julekveld”,  
ble til en julaften på gården  

Sukkestad på Toten. Den som 
skrev sangen var ung jente som het 

Marie Wexelsen (1832-1911).

Kilde: lokalhistoriewiki.no

FORDELER VED 
KJØP AV NY BOLIG

Å kjøpe en bolig er gjerne en investering for resten 
av livet. Ved å kjøpe ny bolig får du kvaliteter du 
ikke finner i eldre boliger:

• Fast pris, ingen budrunder 
•  Lavere omkostninger, dokumentavgift  
 kun på tomteverdi 
•  Bygges etter gjeldende forskrifter og standarder 
•  Lave driftskostnader og vedlikeholdskostnader 
• 1-årsbefaring  
• 5 års-reklamasjonsrett

Det beste med å kjøpe ny bolig er kanskje at alt er 
nytt. Kjøkkenet, badet, nye naboer – hele bomiljøet 
er nytt. En helt ny bolig betyr at du ikke trenger å 
sette i gang oppussing eller modernisering.

Foto: Miriam Desire’ Sundby

Sogstad
Gårds- 
butikk
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Sukkestadtunet - Sletta

0,5 km 1 km 2 km

www.hus1.as

Sukkestadtunet  
i sentrum

Sukkestadunet har en  
spennende beliggenhet. 

Sukkestadtunet ligger i sentrum 
av aktivitetstilbud, kulturelle 
opplevelser, matopplevelser, 
skoler og alle tilbudene som  

er i Lena.

Sogstad
Gårds- 
butikk

Hoff
Kirke

Toten 
Hotel 

Sillongen

Ski- 
løype

Toten 
Golf

Lena
Ungdoms- 

skole

Lena  
Sentrum

Stenberg
Museum

ØTS  
Kari- 
dalen

Sukkestad- 
tunet
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FORELØPIG KART

Skal ikke brukes til byggesøknad.
Tiltaket er ikke ferdig prosjektert.
Det kan komme nødvendige endringer
ved detaljprosjektering.

- Takoverflate

- Balkonger & terrasse
  på bakken

- Gårdsplass & 
  gangareal -  grus

- Plen  

TEGNFORKLARING

FARGESYMBOLER

- Felles grøntareal

- Sand

- Hensynssone høyspent

- Grønt areal, eks. vegetasjon
  eller arrondert og tilsådd.

- Hovedinngang

PUNKTSYMBOLER

C - Carport

P - Parkering

R - Renovasjon

Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

- Gjerde

LINJER

- Støttemur

T - Trafo

KS - Kabelskap

Gnr / Bnr: 
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IS

Sukkestadtunet
2850 Lena

Rev Dato Beskrivelse Sign

A 09.12.21 Oppdaterte divs. detaljer & utearealer jm

B 16.12.21 Divs. justering - salgskart jm

C 17.12.22 Tilføyet gjerde & støttemur, justert
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SUKKESTADTUNET - LENA

Situasjonsplan

Tegnforklaring Byggetrinn 2

www.hus1.as

Tomtegrepet
Boligene er plassert på tomta 

slik at alle boligene får flott 
utsyn utover kulturlandskapet. 

Uteplassene har sydvendt og 
solrik orientering.  Det tilrette- 

legges for private uteplasser, 
samtidig at beboere kan møtes 

for en hyggelig prat ute på  
lek/aktivitetsområdet. 

Området opparbeides med  
plen på de private områdene  

og på leke/aktivitetsplass. 
Øvrige områder arronderes, 

planeres og tilsås. 
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Fakta

11

BRA:  115,8 m2 
P-rom:  111,0 m2 
Sportsbod: 5,0 m2
Carport: 16,0 m2 
BRA bolig totalt:  138,0 m2 

Boligene 9, 10, 11, 12 , 13 og 14 på Sukkestadtunet
Boligene på Sukkestadtunet har en effektiv og god planløsning. Romslig stue 
og kjøkken løsning med gode vinduer mot syd som gir godt lys inn i boligen.

Boligen har også en romslig entre med god plass for garderobe.  
Fra entre er det tilgang til WC og til Teknisk/Bod. 

WC rom er utstyrt med toalett, håndvask og uttak vann og avløp for  
vaskemaskin. Dette rommet kan oppgraderes til eget bad. 

I teknisk bod plasseres ventilasjonskap, VVB, fordelingskap for  
vann og El-skap.

Plan 2 har 3 soverom og en loftstue. Loftstue kan enkelt endres  
til et soverom nr.4 eller et rom for hjemmekontor.  
Bad med dusj, baderoms-innredning og toalett.

Utvendig sportsbod og egen plass i carport.

.

BOLIGENE 9-14

Planløsning
1. etasje

Planløsning 
2. etasje

Alternativ
planløsning 

2. etasje

Bilder er illustrasjoner, eller foto av tidligere tilsvarende bolig, og vil ha avvik ift. leveranse.

Stue/kjøkken
34,5 m²

WC
4,6 m²

Tekn/Bod
4,2 m²

Gang/Trapp
6,5 m²

Entre
6 m²

Sportsbod
5 m²

14,6 m²
Terrasse på bakken

Bolig 2Bolig 1Bolig 2 Bolig 1
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Sukkestadtunet
Sukkestadtunet - Bolig 9, 10, 11, 12, 13 & 14
2850 Lena

HUS1 AS

21124 18.12.22

jm

P101
Plan 1 -
Bolig 9, 11 & 13

--

BOLIG 9, 11 & 13

1. ETASJE

N

BRA:
Bolig:  57,9 m2

Sportsbod:  5,0 m2

P-rom: 53,1 m2

BRA bolig totalt: 115,8 m2

P-rom bolig totalt : 111,0 m2

Sov 2
8,7 m²

Sov 3
8,2 m²

Sov 1
11,5 m²

Bad
4,2 m²

TV-Stue (evt. sov)
12,5 m²

Gang/Trapp
9,1 m²

Bolig 2Bolig 1Bolig 2 Bolig 1
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Sukkestadtunet
Sukkestadtunet - Bolig 9, 10, 11, 12, 13 & 14
2850 Lena

HUS1 AS

21124 18.12.22

jm

P102
Plan 2 -
Bolig 9, 11 & 13

--

BOLIG 9, 11 & 13

2. ETASJE

N

BRA:
Bolig:  57,9 m2

P-rom: 57,9 m2

BRA bolig totalt: 115,8 m2

P-rom bolig totalt : 111,0 m2

Bad
8,4 m²

Sov 3
8,2 m²

Sov 1
11,5 m²

Bod
3,8 m²

TV-Stue (evt. sov)
12,5 m²

Gang/Trapp
9,7 m²

Bolig 2Bolig 1Bolig 2 Bolig 1
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Sukkestadtunet
Sukkestadtunet - Bolig 9, 10, 11, 12, 13 & 14
2850 Lena

HUS1 AS

21124 17.01.23
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Plan 2 -
Bolig 9, 11 & 13

--

BOLIG 9, 11 & 13

2. ETASJE
Alt. 2

N

BRA:
Bolig:  57,9 m2

P-rom: 53,1 m2

BRA bolig totalt: 115,8 m2

P-rom bolig totalt : 106,2 m2

Stue/kjøkken
34,5 m²

WC
4,6 m²

Tekn/Bod
4,2 m²

Gang/Trapp
6,5 m²

Entre
6 m²

Sportsbod
5 m²

14,6 m²
Terrasse på bakken

Bolig 2Bolig 1Bolig 2 Bolig 1
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BOLIG 9, 11 & 13

1. ETASJE

N

BRA:
Bolig:  57,9 m2

Sportsbod:  5,0 m2

P-rom: 53,1 m2

BRA bolig totalt: 115,8 m2

P-rom bolig totalt : 111,0 m2
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SUKKESTADTUNET
Romskjema

ROM GULV VEGGER TAK OPPVARMING

Entre Grå fliser 30x60cm Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Varmekabel

WC Svarte fliser 
20x20cm.

Sokkel flis ca.10 cm

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt, farge hvit.

Hvite takplater

60x120

Varmekabel

Teknisk bod Svarte fliser 
20x20cm.

Sokkel flis ca.10 cm

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt, farge hvit.

Hvite takplater 
60x120

Varmekabel

Gang/Trapp Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Stue og 
kjøkken

Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Panelovner.

Gang/Trapp 
plan 2

Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Sov1 Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Panelovn.

Sov2 Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Panelovn.

Sov3 Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Panelovn.

TV-stue Eikeparkett, hvit  
3-stavs matt

Ferdigmalte trefiberplater type 
skygge, kostmalt farge hvit

Hvite takplater 
60x120

Panelovn.

Bad Svarte fliser 
20x20cm.

Grå fliser 30x60 Hvite takplater 
60x120

Varmekabler

Sportsbod Ubehandlet  
betonggulv

Synlig bindingsverk og gips. Ubehandlet gips Nei
Kjøkken og spisestue

Tv-stue/soverom

Entre og gang

Stue sett fra hagen

Bilder er illustrasjoner, eller foto av tidligere tilsvarende bolig, og vil ha avvik ift. leveranse.
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ETASJESKILLE: 
Bjelkelag i etasjeskille, isolert med 
10cm isolasjon. Bærekonstruksjoner 
kasses inn med tak eller veggplater. 
Synlig innvendig limtre hvitmales. 

GULV: 
Fliser i entre, WC, bad og teknisk bod. 
Parkett av eik 3stavs hvit matt på 
øvrige rom. 

VINDUER OG DØRER: 
Sweedoor hvit ytterdør eller til-
svarende. Tett hvit isolert boddør. 
Dørene leveres med nødvendig lås og 
beslag. Dørvridere i stål. Innvendig 
dører i hvit glatt utførelse. Vinduer 
leveres som åpningsbare eller faste 
trevinduer, uten ventiler. Skyvedør 
som terrassedør i stue for utgang til 
terrasse. Vinduer og dører leveres 
med 3 lags isolerglass. Alle vinduer og 
dører i vegger leveres i fargen hvit. 

KJØKKEN, BADEROM OG  
INNREDNINGER: 
Det leveres kjøkken type Nettoline 
(Dansk)i glatt utførelse type Basic 
hvit Melamin, Basic grå eller Basic 
natur.  Håndtak i børstet stål. Benke-
plate i laminat og oppvaskbenk med 
nedfelt stålbeslag. Kjøkken er forbe-
redt for integrerte hvitevarer. 

Baderomsinnredning, type Netto-
line, i Basic hvit Melamin, bredde 
1,00, med to skuffer og heldekkende 
servant. Speil bredde 100cm med 2 
LED-lysfelt.  

Spesialløsninger for kjøkken og bad 
kan leveres som tilvalg i samarbeid 
med kjøkkenleverandør. Hvitevare-
pakke tilbys også som tilvalg.

Garderobeskap leveres ikke.

LISTVERK/UTFORINGER: 
Alt innvendig listverk leveres fabrikk-
malt i hvit, glatt utførelse med synlig 
spikring.

INNVENDIG TRAPP: 
180 graders svingtrapp med hvitmalte 
vanger, spiler og håndlister. Furu-
trinn i beiset overflate.

STÅLPIPE/BRANNVERN: 
Det leveres stålpipe ferdig montert 
frem til himling mellom plan 1 og 
plan 2. Levering av ildsted, tilkobling 
ildsted og forlengelse av pipe leveres 
som tilvalg.

Det leveres to stk.-røykvarslere i hver 
bolig. 6kg’s brann-slukkningsapparat 
leveres ferdig montert i gang.

ELEKTRO/VARME/BELYSNING: 
Leveranse i hht. gjeldende NEK 400 
og NEK 700. Overbelastningsvern 
og måler plasseres i utvendig skap. 
Sikringsskap plasseres i teknisk bod. 
Utelys ved inngangsparti, ved siden av 
skyvedør til terrasse og i carport. 

Lys og stikkontakt i utvendig bod, 
lysarmatur over kjøkkenbenk, lys i 
tak på kjøkken, entre, WC, teknisk 
bod gang/trapp i plan 2, bad i plan2 og 
alle soverom. Utvendig stikk-kontakt 
ved utelys på terrasse. Varmekabler 
på gulv i WC, Entre og bad i plan. I 
øvrige rom monteres panelovn som 
varmekilde. 

Forberedes for el-billadning med eget 
trekkerør fra hver bolig sitt sikrings-
skap til hver enkelt carportplass, for 
mulighet for senere montering av 
El-billader. 

Fra bolig nr. 10 legges egen kurs til 
felles søppel bod og felles carport. Det 
monteres to utelys på carport koblet 
til «solur». På søppel bod monteres et 
utelys på samme «solur» og et inn-
vendiglys på egen bryter. Undermåler 
monteres på denne kursen og regis-
tret strømforbruk vil være en del av 
sameiets felleskostnad.

Det tilrettelegges for eget møte med 
elektriker som gir mulighet for til-
valg.

TV/BREDBÅND 
Boligen er forberedt med trekkerør 
og fiber fra utvendig felles kabelskap 
på området og frem til sikringsskap 
i boligen. Det leveres trekkerør fra 
sikringsskap og frem til 1 TV punkt 
for mulig direkte kabling til TV. Sig-
nalleverandør for området er Eidsiva 
Bredbånd.  Kjøper bestiller abonnent 
direkte fra signalleverandør som vil 
levere ruter til kunde i forbindelse 
med bestillingen.

SANITÆR 
PÅ bad i plan 2 leveres vegghengt 
toalett, ettgreps-blandebatteri på 
servant, termostatbatteri med dusj-
garnityr på vegg i dusj. Videre leveres 
dusjhjørne i str. 90x90x190 i klart 

glass med aluminiums profil.  På WC 
i plan 1 leveres vegghengt toalett, 
håndvask med ett-greps blandebatte-
ri, avløp og uttak for vaskemaskin. 

På kjøkken leveres ett-greps blande-
batteri og uttak for oppvaskmaskin.  

Varmtvannsbereder på 200l plasseres 
i teknisk bod. Vannledninger med rør 
i rør system koblet i eget skap for god 
vannsikkerhet, dette veggskapet plas-
seres også i teknisk bod.  Frostsikker 
utekran i ved siden av ytterdør.

VENTILASJON: 
Det leveres balansert ventilasjons-
anlegg fra Systemair/Villavent med 
varmegjenvinning. Ventilasjonsaggre-
gatet leveres med hastighetsregula-
tor/temperaturregulator. Avtrekk fra 
kjøkkenventilator via aggregat med 
avkast over tak.

CARPORT: 
Støpt betongplate, kantforsterket. 
Lav forstøtningsmur mot terreng.  
Synlig bindingsverk og utvendig kled-
ning med dobbeltfalset panel. Synlige 
taksperrer og undertak, papptekking 
på tak.

FORBEHOLD OM TEKNISKE 
ENDRINGER: 
Det tas forbehold om mindre 
endringer i planløsningen og detaljer 
i utførelsen/leveransen som følge 
av den tekniske prosjekteringen av 
boligene, som ikke alltid er ferdig på 
salgstidspunktet. Vi forbeholder oss 
retten til å foreta mindre endringer 
i konstruksjoner og materialvalg 
som ikke reduserer boligens kva-
litet (f.eks. bytte av leverandør og 
endringer av produkter) 

BYGGVASK VED OVERTAGELSE: 
Enkel byggvask utføres av rengjø-
ringsbyrå før overlevering av boligen. 
Dette innebærer fjerning av byggstøv 
og løse partikler. (Kan ikke sammen-
lignes med husvask/hovedrengjøring)

BILDER og ILLUSTRASJONER: 
Bilder og illustrasjoner i salgsprospekt 
er ment som eksempler og vil ha avvik 
ift. leveranse.

INNLEDENDE/GENERELLE  
BESTEMMELSER  
Leveransebeskrivelsen beskriver stan-
dard leveranse for prosjektet.

Utstyr som er stiplet på tegninger 
i avtaledokumentene inngår ikke i 
leveransen så sant annet ikke er avtalt

Generelt gjelder at det må påregnes 
flikk-reparasjon på alt trevirke som er 
levert overflatebehandlet. For utven-
dig kledning gjelder også at treverk 
vil ha synlig spikring. Flikking inngår 
ikke i standard leveranse. 

Uttørking av bygg fukt gir krymp i 
bygningskroppen. Noe oppsprekking 
i plateskjøter og hjørner er en naturlig 
konsekvens, og må derav påregnes.

Noe innkassing av rør/kanalføringer 
kan være nødvendig selv om dette 
ikke er vist på avtaledokumentenes 
tegningsgrunnlag. Det samme er gjel-
dende for tilleggsleveranser som må 
ha tekniske tilførsler.

Vinduer får stadig bedre isolasjonsev-
ne og har derfor liten varmetilførsel 
fra rommet til det ytre glasset. Dette 
gjør at man av og til kan få dugg på 
glasset.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
der hvor det leveres gulvvarme i støp 
eller folie vil det på kalde dager være 
behov for tilleggs-oppvarming i rom 
med parkett og laminat. Det fordi 
parkett og laminat ikke kan utsettes 
for temperatur over 27.grader.

Solskjerming tilrettelegges i form av 
lufting med åpningsbare vinduer eller 
dører, samt at inntak på ventilasjon 
tilstrebes plasser på nord- eller østfa-
sade. Ytterligere tiltak ift. solskjer-
ming besørges av kjøper.

Utførelsen leveres i henhold til nor-
malkrav i NS 3420-1, tabell PB, PC, 
PD som omhandler vegg, gulv og him-
lingers planhet på overflater og Tabell 
RB,RC, RD som beskriver de samme 

overflaters retning. Toleransekravene 
gjelder på overtakelsestidspunktet 
for ubelastede konstruksjoner. Der 
leveransen omfatter innvendige 
malerarbeider leveres disse i henhold 
til toleranser beskrevet i NS 3420-T, 
Tabell K2. Dette betyr at de malte 
overflatene skal være uten grader, sig, 
riper, blærer og synlige utbedringer, 
men skjøter og høyde/strukturfor-
skjeller i underlaget kan være synlige 
avhengig av lysforhold.

HUS1 tar ikke ansvar for evt. ubehag 
beboer måtte bli påført som følge av at 
Skjeggkre etablerer seg i boligen, da 
årsaken til dette er uklart.

BOLIGEIER/SAMEIE – VEDLIKE-
HOLDSANSVAR AV UTEOMRÅDE: 
Etter overtagelse av bolig og /eller 
uteområde overtar ovennevnte ved-
likeholdsansvaret for uteområdene 
inkl. snøbrøyting, vanning, klipping 
etc.

REGULERINGSPLAN: 
Området er regulert i hht. Detaljre-
guleringsplan for Sukkestadtunet, 
Arealplan-ID:20170002, vedtatt i 
ØTK 17.10.2018.

FELLES GRØNTANLEGG: 
Felles grøntanlegg arronderes med  
stedlig masser og blir tilsådd. 

TOMTEAREAL/GRØNTAREAL: 
Lekeplass blir opparbeidet som vist på 
salgskart. Det etableres plen utenfor 
hver boenhet.

PARKERINGSPLASSER OG AD-
KOMSTVEGER: 
Interne adkomstveger og biloppstil-
lingsplasser gruses. For hver boenhet 
er beregnet 1 biloppstillingsplass i car-
port og 1 plass på opparbeidet P-areal 
ved siden av carport.

AVFALLSHÅNDTERING: 
Det etableres felles åpen søppel bod 
med plass til felles søppeldunker.

 

TERASSER/BALKONGER: 
Det leveres terrasse i trykkimpreg-
nerte materialer, lagt på pukkpute, på 
stueside. Terrasse mellom boenheter 
skjermes med levegg. Det leveres en 
levegg pr bolig.  Videre leveres im-
pregnert platting foran inngangsdør 
og boddør.

BYGNINGSMASSEN/ 
TEKNISK UTFØRELSE: 
Prosjektering og utførelse i henhold 
til gjeldende forskriftskrav i byggetek-
nisk forskrift, TEK 17.

ENERGIMERKING: 
Boligen forventes å bli energimerket 
med energikarakteren B. Energika-
rakteren angir hvor energieffektiv 
bygningen er. Energimerkingen er 
foreløpig. Energiattest utarbeides når 
boligen er ferdigstilt.

FUNDAMENTERING/GRUNNMUR: 
Isolert betongkonstruksjon. Plate på 
mark.

TAK/BESLAG/TAKRENNE/NEDLØP: 
Boligen leveres med saltak som tek-
kes med lys grå ru takstein. Beslag, 
takrenner og nedløp leveres i galva-
nisert eller lakkert utførelse. Svart 
pipebeslag tilpasset stålpipe leveres 
på tak. Vindusbeslag leveres i svart 
farge.

YTTERVEGGER: 
Boligen leveres med 20 cm tykke 
isolerte vegger, med utvendig liggende 
dobbeltfalset kledning.

UTVENDIG OVERFLATE- 
BEHANDLING: 
Boligen leveres med grunning og et 
metningsstrøk, farge Jotun Brun-
svart. (NCS S5801-G90Y) Et strøk 
maling/beis må påføres av eier i løpet 
av 2 år.

INNERVEGGER: 
Bindingsverk av tre, isoleres, kles 
med ferdigmalte trefiberplater. Fliser 
på bad. Se romskjema.

SUKKESTADTUNET - LENA
Leveransebeskrivelse

Boligene 9-14
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SUKKESTADTUNET
Generelle betingelser og opplysninger

UTBYGGER:  
HUS1 AS 

Kontaktperson: Jon Kveseth

OPPGJØRSMEGLER: 
EiendomsMegler1 AS  

Kontaktperson: Kjell Amundsen

EIENDOM OG ADRESSE: 
Gnr/Bnr  166/179 i Østre Toten 

Kommune 
Selveiet fellestomt.  
Tomteareal: 9.617 

Adresse: Sukkestadgutua 179-189. 
2850 LENA

EIERFORM 
Selveier. Prosjektet organiseres 

som et sameie.

ADKOMST: 
Tomta vil få adkomst fra  

Sukkestadgutua.  
Planlagt to avkjøringer til tomt.

VEI, VANN OG AVLØP 
Eiendommen har vegrett via privat 

veg.Eiendommen blir tilknyttet 
offentlig vann og avløp.

FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader inkluderer bl.a. 

forretningsførsel, utvendig bygn-
ingsforsikring, renovasjon, ved-

likehold av fellesarealer og anlegg, 
strøm til fellesarealer, brøyting/

strøing mm.

FERDIGATTEST 
Utbygger besørger minimum  

midlertidig brukstillatelse innen  
 
 

overdragelse. Ferdigattest vil bli 
utstedt så snart grunnlaget for 

denne er tilstede.

ANTALL GODKJENTE  
BOENHETER/UTLEIEFORHOLD: 

Hver bolig vil bli godkjent som 
egen boenhet. Den enkelte boenhet 

kan fritt leies ut etter eiers ønske, 
forutsatt at utleien er i tråd med 

bestemmelser i eierseksjonsloven 
og gjeldende vedtekter for sameiet.

TINGLYSTE HEFTELSER 
Andre rettigheter og plikter 

Den enkelte sameier forplikter seg 
til å innrette seg etter sameiets 

vedtekter og gyldig fattede vedtak 
på årsmøtet for sameiet. Det er 

utarbeidet et forslag til vedtekter 
som vil endelig bli vedtatt på stif-

telsesmøte for sameiet.

FREMDRIFT OG  
UTBYGGINGSTAKT 

Planlagt oppstart av prosjektet  
er sommer 2023. De første  

boligene vil være klar for  
innflytting 1.kvartal 2024.

FORBEHOLD 
Utbygger tar forbehold om  

minimum 50% salg i prosjektet. 
For byggetrinn II betyr det  

minimum salg av 3 boenheter. 
Det tas også forbehold om at alle 

offentlige tillatelser foreligger.

OMKOSTNINGER FOR KJØPER 
Kjøpers omkostninger er stipulert 

til ca 14.063,- pr. leilighet. Dette 
inkluderer dokumentavgift av 
andel tomteverdi, startkapital  

til sameiet og tinglysningsgebyr  
for skjøte.  

I tillegg betaler kjøper for  
tinglysning til egen finansiering 

med kr 585,- pr pantedokument. 

FASTE PRISER OG  
FØRST TIL MØLLA 

Boligene selges til faste priser til 
den enhver tid gjeldende prisliste. 
Boligene selges etter prinsippet: 

«Først til mølla». 

KONTRAKTS- OG  
KJØPSBETINGELSER 

Kjøpekontrakt baseres på   
bestemmelser i Bustadoppfør-

ingslova av 13.juni nr 43 1997 og 
annen bakgrunnsrett. Kontrakten 
gjelder avtale etter §1, første ledd 

b) avtale om bolig eller fritidsei-
endom under oppføring og hvor 
avtalen omfatter rett til grunn.

10% av kjøpesum innbetales 10 
dager etter at selgers forbehold er 

opphevet og tilfredsstillende bank-
garanti fra selger er etablert.

Resterende kjøpesum og  
omkostninger betales ved  

overtakelse.

Tillegg og endringsavtaler avtales 
med HUS1 og/eller med hver 

enkelt entreprenør. Alle endringer 
faktureres gjennom HUS1.

Skateparken i Lena sentrum

Toten Hotel Sillongen

Lekepark i Lena sentrum

ØTS Skisenter Karidalen
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§7 STYRE                                                                                                                                              
Eierseksjonssameiet skal ha et styre. 
Styret skal bestå av 3 – 4 seksjonsei-
ere. Styrets medlemmer velges for ett 
år av gangen. 

§8 STYREMØTE 
Styremøte holdes så ofte styrelederen 
mener det er behov for det, eller når 
minst ett styremedlem forlanger det. 
Styremøtet ledes av styrelederen.

Styret skal føre protokoll over sine 
forhandlinger. Den skal skrives under 
av de fremmøtte styremedlemmer. 
Seksjonseierne underrettes om 
styrets vedtak. 

§9 STYRETS OPPGAVER 
Styret står for forvaltingen av seks-
jonseiernes fellesanliggende i samsvar 
med lov og vedtekter og vedtak av 
årsmøtet. Det hører til styret å an-
sette, si opp og avskjedige forretnings-
føreren og andre funksjonærer, og gi 
instruks samt fastsette deres lønn og 
føre tilsyn med at de følger opp sine 
forpliktelser. 

Styret er beslutningsdyktige når 
mer enn halvparten av medlemmene 
er tilstede. Vedtak kan treffes med 
alminnelig flertall. Utad tegnes samei-
et av styreleder og ett styremedlem i 
felleskap. 

§10 FELLESUTGIFTER 
Alle fellesutgifter og løpende utgifter 
fordeles av forretningsføreren eller 
av styret dersom slik ikke er valgt. 
Med fellesutgifter forstås alle utgifter 
som ikke kan henføres til den enkelte 
seksjon eller utgifter som etter avtale 
er bestemt skal belastes bestemte 
seksjoner. Eksempler på fellesutgifter: 

• Eiendomsskatt og andre utgifter til 
 tomt og grunn. 

• Offentlige avgifter. 

• Elektrisitet til fellesarealer. 

• Forsikringspremier for bygningene. 

• Nødvending vedlikehold av  
 fellesarealer. 

• Nødvendige driftsutgifter ved- 
 rørende fellesrom og fellesarealer. 

• Forretningsfører, revisjon og  
 vaktmester.  

• Kostnader til velforening eller  
 veilag for snøbrøyting og  
 vedlikehold av adkomstvei.  

Forretningsføreren skal fordele  
fellesutgiftene overfor seksjons- 
eiere i henhold til sameiebrøken,  
hvis annet ikke er avtalt. Det som 
særskilt kan avtales fordelt på annen 
måte er utgifter som kun 1 eller et 
begrenset antall har nytte av.  
Forskuddsvis hvert kvartal skal 
det innkreve et á-konto-beløp fra 
leietakerne. Så fremt forskuddsinn-
betalingene ikke dekker de løpende 
utbetalingene, plikter deltagerne å in-
nbetale nødvendige likviditetstilskudd 
etter forretningsførerens anvisning 
med 14 dagers varsel. Ovenfor tred-
jemann er seksjonseierne proratarisk 
(forholdsvis etter sameiebrøken) 
ansvarlige. 

§11 HUSORDEN 
Årsmøtet kan vedta husordensregler.

§12 VEDLIKEHOLD 
Seksjonseieren skal vedlikehol-
de bruksenheten slik at skader på 
fellesarealene og andre bruksenheter 
forebygges, og slik at de øvrige seks-
jonseierne slipper ulemper. Vedlike-
holdsplikten omfatter også eventu-
elle tilleggsdeler til bruksenheten. 
Omfanget av vedlikeholdsplikten skal 
følge systemet i lov om eierseksjoner. 
Styret skal ha adgang til de enkelte 
seksjoner for å foreta ettersyn, in-
stallasjoner og reparasjoner når dette 
er nødvendig av hensyn til de øvrige 
eierne. 

Det utarbeides en formingsveileder 
for sameiet som er en del av ved-
tektene. Formingsveilederen er en 
utdypning av reguleringsbestem-
melsene, og gjelder for felles og 
private utearealer, og skal sikre at 
feltets karakter og kvalitet ivaretas. 
Seksjonseierne skal i størst mulig grad 

forholde seg til formingsveilederen i 
fremtidig vedlikehold. 

§13 FELLESAREALER 
Eiendommen er fellesareal for inne-
haverne. Naturlig tilstøtende areal 
som tilstøter seksjonen (boligen) 
disponeres og vedlikeholdes av eieren. 
Øvrige fellesarealer er et felles ansvar 
for seksjonseierne. 

§14 VELFORENING 
Eierseksjonssameiet er pliktig å delta 
i velforening eller tilsvarende dersom 
slikt foreligger.

§15 MISLIGHOLD 
Hvis en seksjonseier vesentlig mislig-
holder sine forpliktelser overfor de 
øvrige seksjonseierne, kan vedkom-
mende, med minst 3 måneders skrift-
lig varsel, pålegges å flytte og selge 
seksjonen. Styret fatter beslutninger 
i disse tilfeller.  Styret beslutning kan 
innankes for årsmøtet. 

Gjøvik, 6.januar 2022.

§1 NAVN OG FORMÅL 
Sameiets navn er «Sukkestatunet 
Sameie 1-14» (adresse fylles inn når 
adresser er bekreftet fra kommunen) 
Eiendommen har betegnelsen gnr.166 
bnr 179 i Østre Toten Kommune. 
Sameiet består av 14 boligseksjoner. 
Formålet er å administrere og sikre 
eiernes felles interesse i overenstem-
melse med disse vedtekter.

§2 RÅDIGHET 
Seksjonseieren disponerer fritt over 
egen seksjon med de begrensningene 
som følger av sameieforholdet og lov 
om eierseksjoner. Seksjonseierne kan 
fritt selge, pantsette og leie ut sin egen 
seksjon. Sameiet har pant i hver seks-
jon i samsvar med eierseksjonsloven. 
Panterett er en sikkerhet for alle 
økonomiske forpliktelser den enkelte 
seksjonseier har overfor sameiet.

I forbindelse med salg eller utleie 
skal det straks gis skriftlig melding 
til styret om ny eiers/leietakers navn 
samt kontaktinformasjon.

En seksjonseier med nedsatt funks-
jonsevne kan kreve at styret pålegger 
en seksjonseier uten behov for en 
tilrettelagt plass å bytte parker-
ingsplass. Bytteretten gjelder bare 
dersom seksjonseieren med nedsatt 
funksjonsevne allerede disponer-
er en parkeringsplass i sameiet og 
innenfor rammen av til de plasser 
som er krevet opparbeidet til bruk av 
personer med nedsatt funksjonsevne 
innenfor plan- og bygningsloven.

§3 ÅRSMØTE 
Sameiets øverste organ er årsmøtet. 
Medlemmer av årsmøtet er samtlige 
seksjonseiere. Styret plikter å være 
til stede på årsmøtet. På årsmøtet 
kan den enkelte seksjonseier møte 
medfullmektig, som må ha skriftlig 
fullmakt i de enkelte tilfeller.

Ordinært årsmøte holdes hvert år 
innen utgangen av juni måned. Styret 
innkaller skriftlig til årsmøtet, med 
varsel på minst 8 og høyst 20 dager. 
Innkallingen skal angi tid og sted 
for møte samt dagsorden, herunder 
forslag til saker som skal behandles 
på møtet. Med innkallingen skal 
også følge styrets årsrapport med 
regnskap. 

Saker som sameiet ønsker å behandle 
på årsmøtet skal sendes skriftlig til 
styret innen 21 dager før årsmøtet 
holdes. Vedtak kan ikke treffes om sa-
ker som ikke er nevnt i innkallelsen.

§4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte avholdes 
når styret finner det nødvendig eller 
når seksjonseiere som representer-
er minst 1/10 av sameiet (basert på 
stemmer i årsmøtet) skriftlig krever 
det og samtidig oppgir hvilke saker 
som ønskes behandlet. Innkallingen 
til det ekstraordinære årsmøtet 
finner sted ved skriftlig innkallelse 
minst 8 og høyst 20 dager i forvegen. 
Innkallingen skal angi tid og sted for 
møtet, og de saker som vil bli behan-
dlet.

§5 SAKER SOM BEHANDLES PÅ 
ÅRSMØTET 
Det ordinære årsmøtet skal behandle 
årsrapport fra styret, behandle og 
godkjenne årsregnskap, behandle 
andre saker som er nevnt i innkallelse 
og foreta valg av styre og eventuelt 
revisor. Årsmøtet ledes av styrets 
leder. Hvis styreleder ikke er til stede, 
velger årsmøtet møteleder blant de 
tilstedeværende seksjonseierne.

Det skal under møtelederens ansvar 
føres protokoll over alle saker som 
behandles og alle vedtak som treffes 
på årsmøtet. Protokollen leses opp før 
møtet avsluttes og underskrives av 
møteleder og minst en av de tilst-
edeværende seksjonseiere. 

Protokollen skal holdes tilgjengelig 
for seksjonseierne. Styret besørger 
referat tilsendt alle seksjonseiere.

§6 ÅRSMØTETS VEDTAK 
På årsmøtet har hver eierseksjon 
en stemme. Som hovedregel treffes 
alle vedtak med alminnelig flertall i 
forhold til de avgitte stemmer. Det 
kreves 2/3 flertall til vedtak om 
nyanskaffelser samt forbedringer og 
utbedringer som etter forholdene i 
sameiet eller utgiftenes størrelse må 
anses som vesentlige, og til endring av 
vedtektene. For øvrig gjelder bestem-
melser gitt i lov om eierseksjoner.

SAMEIET SUKKESTADTUNET
Vedtekter for

Nedenstående vedtekter er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet 
av utbygger i forbindelse med salg av seksjoner i prosjektet. Utkastet må 

således oppfattes som en overordnet ramme, og kan bli endret i forbindelse 
med ferdigstillelsen av prosjektet som følge av kommunal behandling av 
byggesøknader, seksjonering søknad, fradeling av matrikler mv. Endelig 

organisering vil også avhenge av salgs- og utbyggingstakt.
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SAMEIE

Viktige begreper om

STYRET:  
Det er beboerne i sameiet som 

velger styret, og disse har ansvar 
for å forvalte felleskostnadene og 

eiendommen forøvrig. De har også 
ansvar for den daglige driften, og 

kan kalle inn til årsmøte i sameiet.

ÅRSMØTE:  
Selv om det er styret som avholder 

årsmøte har alle sameierne rett 
til å tale og komme med forslag. 

Som navnet antyder avholdes dette 
møtet én gang i året, men dersom 
det er behov kan styret også inn-
kalle til ekstraordinært årsmøte.

VEDTEKTER:  
Alle borettslag og sameier er pålagt 

å ha vedtekter, og disse er ofte 
relativt omfattende. De skal regul-
ere de grunnleggende områdene i 

sameiet, som borett, forkjøpsrett, 
utleieregler, vedlikeholdsplikt og  

så videre. Dersom man skal gjøre 
endringer i vedtektene gjøres det 
på årsmøte, og det kreves mini-

mum to tredjedels flertall.

ORDENSREGLER:  
Dette er regler som går mer på  
de hverdagslige spørsmålene.  

For eksempel om det er lov med 
kjæledyr, hvor man kan parkere, 

når det skal være stille om kvelden 
og så videre. Her kreves det bare 

alminnelig flertall for å vedta  
nye regler.

FELLESUTGIFTER:  
De aller fleste sameier har felles- 
utgifter som betales av beboerne. 

Dette skal gå til drift av samei-
et i form av forretningsførsel, 

snøbrøyting, vedlikehold og  
eventuelle avgifter. 

EIERSEKSJON:  
Dette er den delen av sameiet som 

du eier. Hver selveierenhet i samei-
et er en egen eierseksjon, resten 

regnes som fellesarealer.

EKSKLUSIV BRUKSRETT:  
Dette innebærer at du har enerett 
til å bruke din eierseksjon slik du 

vil, så lenge du følger gjeldende 
lover og vedtekter i sameiet. Dette 

innebærer for eksempel at du i 
utgangspunktet har lov til å leie  

ut boligen din til den du vil,  
så lenge du vil.

DUGNAD:  
For å holde felles-kostnadene  

ned er det vanlig at beboerne går 
sammen om å utføre en jobb uten 

at de får betalt for dette. Ofte  
dreier det seg om renhold, rydding 
og enkelt vedlikehold av eiendom-

men og fellesarealer.

www.hus1.as

Lena sentrum

Toten Golf

Stenberg Museum. Foto: Jan Tore Øverstad/Mjøsmuseet as.

Bilde fra 16.januar 2023. Bygging av Byggetrinn 1 pågår.

Sogstad Gardsbutikk 
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Hus1 innehar mange års kompetanse på  
boligutvikling og boligbygging. Vi vil at våre  

verdier skal gjenspeile prosjektene våre.

Ærlighet   •   Respekt   •   Trygghet 

Ditt hjem – helt enkelt

JON KVESETH

Ta kontakt for mer informasjon

Telefon: 91  1 5  7 1  28
E-post: jon.kveseth@hus1.as

Som boligutvikler ønsker vi å utvikle og bygge 
boliger på en trygg og kontrollert måte. Basert  

på vår lange erfaring innen boligutvikling og  
vår fagkunnskap med bygging av boliger,  

søker vi kostnadseffektive, trygge og gode  
løsninger. Vi ønsker å gjøre boligprosessen  

enkel, trygg og forutsigbar for våre kunder.
Vi er tydelige på leveransene og leverer  

til avtalte priser.

Du vet hva du får – du vet hva det koster!


