
Sälen/ Støten/ Varglyan
 Flotte nyrenoverte 5-roms leiligheter rett ved Alpinbakken
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Ulf Johansson
Prosjektansvarlig/Partner MNEF 

Tlf.: 21 06 33 65
Mob.: 936 67 333

e-post: ulf@eiendomsnokkelen.no

Besøksadresse: Akersgata 73B, 0180 Oslo

Post: PB 6786 St. Olavs plass, 0129 Oslo

www.eiendomsnokkelen.no

-Oppdragsnummer: 218029
-Støten - Varglyans Våningar - Frostvägen 85-112

-BRA/P-ROM: 80kvm/80kvm
-Pris: Kr.2.050.000 NOK /2.350.000 NOK

-Felleskostnader/mnd.: Kr.2.089 SEK/2.375 SEK

EIENDOMSINFORMASJON
Sälen / Støten / Varglyan

NØKKELINFORMASJON

Boligtype: Fritidsleilighet
Eieform: Andel (Bostadsrättsförening)
Byggeår: 1985 
Oppgradert/Renovert: 2018/2019
BRA/P-rom: 80m2/ 80m2

Tomtetype: Eiet tomt

PRISDETALJER

Pris 1.etg.: Kr.2.050.000 NOK
Pris 2.etg.: Kr.2.350.000 NOK

Eiendomsbetegnelse:
Varglyans Våningar,
Frostvägen 85-112, 78067 SÄLEN
DALARNA

Kommune: 
Malung-Sälen kommun
Lima Transtrands Församling

Omkostninger:
Ingen dokumentavgift til Staten
Eventuelle eierskiftegebyr/
pantenoteringsgebyr betales av kjøper.

Felleskost/mnd.:
Kr. 2.089,- SEK pr. mnd for leilighet i 1.etg og 
Kr. 2.375,- SEK pr. mnd for leilighet i 2.etg.



4 5



6 7



8 9



10 11

Eiendomsinformasjon
Sälen / Støten / Varglyan

ADRESSE
Varglyans Våningar, Frostvägen 85-112, 78067 SÄLEN

ADKOMST
Samme veien som til Trysil, men svinger av til høyre før Trysil 
sentrum, skiltet Sälen. Herfra kjører en hovedveien ( 38 km til 
Støten) forbi avsvingen til Sälen og rett fram til det er skiltet 
Støten/Sälenfjellet hvor en svinger til høyre. Neste veiskille 
svinger en til venstre skiltet Støten, og så svinger en opp til 
høyre i rundkjøringen og så følger en veien oppover bakken 
mot skianlegget, og svinger til høyre halvveis opp i bakken. 
Her følger en veien rett frem forbi skiheisen og ca. 350 meter 
så ligger de 7 byggene langs veien (på begge sider).

BELIGGENHET
Støten/Sälen i Sverige ligger kun 3,5 km fra Trysil- og 
Norskegrensen, ca. 30 minutters kjøring fra Trysil sentrum.

Lyans våningar er under totalrenovering 2018-2019 og  har fin 
beliggenhet og ligger ca. 350m fra dobbelheisen ved 
skitorget, ca.500m til nærmeste snøscooter løype og ca.850m 
fra nærmeste skiløype. 

Støten betyr bratt fjellside og ligger ved foten av Granfjället 
i Sälen omgitt av en mektig og vennlig natur på alle sider og 
med et stabilt vintervær og sikre snøforhold.

Her finnes de bratteste og mest spennende bakkene i hele 
Sälen, i dette store skiparadiset.

Støten er et vinterparadis der du kan kjøre i krevende bakker, 
selv for de erfarne alpinistene, eller en kan omgås med 
familien i de mellomvanskelige eller enkle bakkene.

Med 28 nedfarter har du alltid noe nytt å velge mellom. Blir du 
lei av å kjøre alpint så kan du pakke ryggsekken og gi deg ut 
på skitur over de vide viddene i nypreparerte løyper, eller ta en 
heftig runde med snøscooter. Og glem ikke barnas Ulveklubb 
med spesielle aktiviteter for barna.

Støten som vintersportssted er utviklet av og for skientusias-
ter. Skigleden er en del av pakken med mange overnatting-
smuligheter, restauranter, servicetilbud, butikker og utesteder i 
området med afterski etc.

Interessen for området er stadig økende ikke minst blant 
nordmenn, som har oppdaget dette flotte området hvor 
prisene er betydelige lavere enn i f.eks. Trysil som er 
nabokommunen. Du finner dessuten ytterligere tre store 
vintersportssteder innen en radius av 4 mil (Trysil og Sälen). 
Til sammen utgjør de Nordens største vintersportsområde 
med flere skidager enn det berømte Whistler i Canada.

I Støten finner du Sälens største fallhøyde med 365m og 28 
nedfarter hvor 10 har snøkanoner.

FASILITETER
Alpinanlegg, Bilvei frem, Offentlig vann/kloakk, Vaktmester-/
vektertjeneste, Fiskemulighet, Innlagt strøm, Innlagt vann, 
Turterreng.

BORETTSLAGET/BOSTDSRÄTTSFÖRENINGEN
Bostadrättsföreningen Varglyans Våningar består av 28 
andeler/leiligheter.

GENERELT 
Nyrestaurerte fritidsleiligheter med kun 4 leiligheter i hvert 
bygg ( 2 leiligheter i 1.etg. og 2 leiligheter i 2.etg.).

Leilighetene selges til fastpris kr. 2.050.000,- NOK (1.etg.) og 
kr. 2.350.000,- NOK (2.etg.)

Meget gode utleiemuligheter gjennom bookingsystemet til 
hotellet. Ingen utleieklausul som binder kjøper. Kjøper velger 
selv om en ønsker å leie ut.

Eiendommen og leilighetene er organisert som “bostadsretter” 
(borettslag), men ingen fellesgjeld. Det er totalt 28 leiligheter 
(andeler) i boretslaget.

Fellesutgifter er ifølge selger beregnet til kr.2.089,- Sek i 
måneden for leilighetene i 1.etg. og kr.2.375,- Sek i måneden 
for leilighetene i 2.etg.

Ta kontakt for mer informasjon

PARKERING
Egen parkeringsplass for borettslaget.

TOMTEBESKRIVELSE
Eiet tomt med solrik og naturskjønn beliggenhet kun 350 
meter fra Alpinanlegget.

INNHOLD
5-romsleiligheter som selges innflytningsklare, komplett 
møblerte i ordets riktige forstand i “svensk” forståelse.

Det betyr at alle leilighetene selgs “komplett møblerte” med 
alt av utstyr som møbler, hvitevarer, senger, sofa, bord, 
spisebord, bestikk, glass, kopper, gardiner, dyner, puter etc.

Det er bare å ta med nøkkelen, så er alt klart.

STANDARD
Lyans våningar består av 28 andeler som totalrenoveres 
fra sommeren 2018 og ferdigstilles til skisesongen 2018 og 
2019. Renoveringen innbefatter blant annet nye fliser, gulv 
og nymalte vegger og tak, samt nye kjøkkenfronter, dører og 
vinduer.

Yttertak er skiftet ut med ny taktekking.

PRISANTYDNING
Leilighetene selges til fastpris kr. 2.050.000,- NOK (1.etg.) 
og kr. 2.350.000,- NOK (2.etg.)

PRIMÆRROM/BRUKSAREAL
80m2/ 80m2

BOLIGTYPE
Fritidsbolig.

EIERFORM
Andel (Bostadsrättsförening).

BYGGEÅR
1985.

RENOVERT / OPPGRADERT
2018/2019.

BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal 
inngis på bud skjema påført budgivers signatur. I tillegg må 
budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post 
til: ulf@eiendomsnokkelen.no eller SMS: 936 67 333.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor 
budgiver, at budet er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist 
enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke 
bli formidlet til selgeren. Et bud er bindende for budgiver 
når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt 
til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke 
forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. 
Megler skal i den grad det er nødvending og mulig, informere 
de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. 
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling 
av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og 
videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud 
ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig 
akseptere budet før bud aksept kan formidles til budgiver. 
Bud forhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 
minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde 
forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før bud 
fristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av bud 
journalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som 
har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi 
av anonymisert bud journal, etter at budrunden er avsluttet. 
For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning» 
som er inntatt i salgsoppgaven.

HVITVASKINGSLOVEN
Eiendomsmeglere er fra 1.1.2004 underlagt hvitvaskingsloven. 
Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde 
mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

SOLGT ÀS IS` / SALGSBETINGELSER
Eigendomen selges som den er, det vil si i den stand den 
forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3.
juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom(avhl), § 3-9 
hvor det heter:
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Eigedom selt «som han er» – Endå om eigedomen er selt 
«som han er» eller med liknande allment atterhald, har 
eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. 
Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare 
stand enn kjøparen hadde grunn til å rekna med ut fra 
kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke 
påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, 
enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers
ansvar etter avhendings-loven og vil være en del av kontrakts-
vilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved 
budgivning. 

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med 
mangler i relasjon til offentligrettslige krav ut over det som er 
opplyst tidligere, jfr. avhl. § 3-2. Skulle det vise seg at slike 
krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. 
Med henvisning til avhl. § 3-10, oppfordres kjøper til å under-
søke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale 
inngås (aksept av bud).

SALGSOPPGAVE
Salgsoppgaven er utformet i henhold til lov om eiendoms-
megling av 29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Salgsoppgavedato 19.11.2018.

MEGLERS PROVISJON
Kr. 32.500,- NOK pr.leilighet.

INFORMASJON OM MEGLERFORETAK
Eiendomsnøkkelen AS
Akersgata 73 B
0180 Oslo
Org.nr: 860 744 392

Ansvarlig megler MNEF
Ulf Johansson
Tlf: 936 67 333
E-post: ulf@eiendomsnokkelen.no

Eiendomsinformasjon
Sälen / Støten / Varglyan
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Planløsning
BRA: 80 m2     P-rom: 80 m2

Planløsning
BRA: 80 m2     P-rom: 80 m2

2.etg 1.etg
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BUDSKJEMA
Sälen / Støten / Varglyan

Bud på eiendommen

Undertegnede 1: Fpnr.:
Fpnr.:
Postnr.sted:
E-post 2:

Undertegnede 2:
Adresse:
E-post 1:
Tlf 1:

Gir herved bindene bud stort, kr
På overnevnte eiendom med tillegg av omkostninger

FINANSIERINGSPLAN:

KRYSS AV HER, DEROSM DU ØNSKER

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:

Långiver: Kontaktperson:
Tlf:

Kr:Egenkapital:

Ønsket overtagelsestidspunkt:

Sted/datoSted/dato Budgivers underskrift Budgiverens underskrift

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 14.11.2018. Undertegnede er kjent med at selgeren 
står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindene for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil 
kjøperen får opplysninger om min identitet.

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss 
med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

Budet gjelder til og med den kl.

En uforbindtlig prisvurdering på nåværende bolig.
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

kroner

Tlf 2: Hjem tlf:

Kontaktperson:  Ulf Johansson
Tlf:  936 67 333
Epost:  ulf@eiendomsnokkelen.no

Adresse:             Varglyans Våningar, 
             Frostvägen 85-112, 
             78067 SÄLEN

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 
bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder bud-
forhøyelser og motbud. Budet må ha tilstrekkelig 
lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en 
akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet 
inngis.

Det første budet skal inngis på Eiendomsnøk-
kelens budskjema, påført din signatur. Der skal 
referanse til salgsoppgaven for eiendommen 
fremkomme.

Samtidig med at du inngir første bud må du 
legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender 
kopi av gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass 
eller førerkort) til megler sammen med ditt første 
bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legitimas-
jon via SMS eller epost.

Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe 
sammen, må samtlige budgivere undertegne 
budskjemaet og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å 
forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom 
ikke slik fullmakt gis, må samtlige budgivere 
undertegne budskjemaet og legitimere seg.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på Eiendomsnøkkelens budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon 
som er viktig å sette seg inn i før du gir bud.

Du kan velge mellom følgende når du skal sende 
bud: Innlevere direkte til megler per epost, faks- 
og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner 
du i budskjemaet og i salgsoppgaven.

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan 
ikke forventes behandlet før neste ordinære 
arbeidsdag.

Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem 
til megleren. Megleren vil straks budet er mottatt 
bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik 
bekreftelse, bør du ringe megleren for å sjekke 
om budet er mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til 
megleren, som så videreformidler aksepten til 
den budgiver som får aksept på budet, med 
informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM 
EIENDOMSNØKKELEN FORMIDLER:



www.eiendomsnøkkelen.no


