EIENDOMSMEGLER VEST PRESENTERER

NYBYGG

HAMREVEGEN 37

Vy sameie
16 lekre leiligheter med vakker utsikt i naturskjønne
omgivelser på Kaland

Nøkkelinformasjon
ADRESSE

PRISANTYDNING

Hamrevegen 37, 5229
Kalandseidet

Fra kr. 3.040.000,- til
kr. 6.640.000,-

OMKOSTNINGER*

TOTALT INKL. OMK.**

Fra kr. 14.210,- til kr.
20.135,-

Fra kr. 3.054.210,- til
kr. 6.660.135,-

Felleskostnader:
Seksjonseierne må i
fellesskap bli enige om de skal ha en
ordning med felleskostnader og hva
disse evt. skal dekke.
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at
det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.
** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer
prisantydning, fellesgjeld og omkostninger.
*** Det er den faktiske bruken av rommet på
markedsføringstidspunktet som er avgjørende.
Bruken av rommet kan være i strid med
byggeteknisk forskrift og/eller mangle
godkjennelse i kommunen for den aktuelle
bruken.

BOLIGTYPE

P-ROM / BRA

Prosjekt

55,2 - 134,8 m² / 58,8 - 137,8 m²

EIERFORM

ANTALL SOVEROM

Eierseksjon

1-3 soverom***

TOMT

BYGGEÅR

ca 3300 m²
Felles tomt for sameie inkludert
grøntareal.

2020

PARKERING

ENERGIMERKING

En parkeringsplass per seksjon i
lukket garasjeanlegg i byggets
underetasje.

Før overtagelse vil kjøper motta
energiattest for boligen.

Vy sameie
Drømmer du om å bo tett på naturen med flott utsikt og gode
solforhold? I Vy sameie på Kaland kan du få nettopp dette! Et moderne
og praktisk hjem for deg og dine. En prosjektert bolig åpner
muligheten for individuell tilpasning for at du kan gi din nye bolig det
uttrykket du selv ønsker. Samtidig vil du med ny bolig få både lav
dokumentavgift og lave vedlikeholdskostnader som vil frigjøre tid til alt
du egentlig ønsker å bruke fritiden din på.
Naturskjønne Vy sameie har en attraktiv beliggenhet på Kaland, et
område i den sørøstlige delen av Fana bydel i Bergen.
Finn roen i de naturlige omgivelsene og nyt utsikten utover
Kalandsvatnet fra balkongen.

Velkommen til Vy sameie - et flott naturskjønt prosjekt på
Kaland!
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VY SAMEIE

Prosjektet er tilrettelagt for den
moderne livsstil, med planløsninger
som gir god arealutnyttelse og kvaliteter
som er lett å ved like holde. Her er det
leiligheter som vil falle i smak.

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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SAMEIE

Eiendommen ligger i landlige og
naturskjønne omgivelser med strålende
sol- og utsiktforhold. Et rolig og idyllisk
område med kort avstand til de fleste
servicefasiliteter.

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.
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Finn din drømmeleilighet
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Dette må du vite

Om prosjektet

Leveransebeskrivelse

PROSJEKTET

BYGGEMÅTE

Vy sameie er planlagt med 48 selveierleiligheter.
Leilighetene blir liggende i 3 forskjellige
bygningskropper. Prosjektet oppføres i 3 bygge- og
salgstrinn.

Bygget oppføres etter gjeldende krav. Bygningen
oppføres hovedsakelig i betong med fasade i
liggende kledning med innslag av stående kledning.
Etasjeskiller blir i betong.

Utbygger og selger er TT Eiendomsutvikling AS,
org.nr.: 994658573.

For øvrige beskrivelse av byggemåte henvises det til
leveransebeskrivelsen som ligger vedlagt i prospekt.

Vy sameie føres opp på gnr.: 82, bnr.: 255 eller
fraskilt del av denne i BERGEN kommune. Tomtens
totale areal utgjør ca. 3300 kvm. Det endelige
matrikkelnummeret vil være klart når eiendommen(e)
er seksjonert.

STANDARD

Drømmer du om å bo tett på naturen med flott utsikt
og gode solforhold? I Vy sameie på Kaland kan du få
nettopp dette! Et moderne og praktisk hjem for deg
og dine. En prosjektert bolig åpner muligheten for
individuell tilpasning for at du kan gi din nye bolig det
uttrykket du selv ønsker. Samtidig vil du med ny bolig
få både lav dokumentavgift og lave
vedlikeholdskostnader som vil frigjøre tid til alt du
egentlig ønsker å bruke fritiden din på.

EIENDOMMENS ADRESSE

Eiendommens adresse er i dag Hamrevegen 37.
Adressen kan bli endret.
BERGEN Kommune fatter endelig adressevedtak på
et senere tidspunkt.

Leilighetene vil ha varierte planløsninger med 1-3
soverom og ha størrelse mellom 59m² og 138m².
Prosjektet får fantastisk utsiktforhold som kan nytes
fra romslige terrasser og det er garasje i byggets
underetasje.

EIERFORM

Eierseksjon
KJØPESUM

Prosjektet er tilrettelagt for den moderne livsstil, med
planløsninger som gir god arealutnyttelse og
kvaliteter som er lett å vedlikeholde.

Fra kr 3.040.000,- til kr 6.640.000,AREAL

BRA fra 58,8 m² til 137,8 m²
P-rom fra 55,2 m² til 134,8 m²

Kjøkken leveres fra Nordsjø eller tilsvarende
leverandør. Hvitevarer følger ikke med i
standardleveransen. Badet blir helfliset og det blir
veggheng toalett, porselens vask med servantskap,
dusj med garnityr og uttak for vaskemaskin.

AREALBEREGNINGER

De oppgitte arealene i prislisten og på tegninger er
BRA og P-rom og er i hht bestemmelsene i
NS3940:2012. På plantegningene er det angitt et
romareal som er nettoareal innenfor omsluttende
vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte
arealer på plantegning er basert på foreløpige
beregninger før detaljprosjektering. Selger
forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer
av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom
på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved
angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA
er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på
alminnelige avrundingsprinsipper. P-rom er stue,
gang, kjøkken, soverom, bad og wc.

Gulvet leveres i eikeparkett og vegger males i valgfri
farge. Det blir levert 1 stykk kombiskap på 100mm per
inntegnet sengeplass. Det leveres trekkerør og
forberedes for Canal Digital.
OPPVARMING

Det leveres varmekabler på gulvet på bad og
varmepumpe fra Nibe eller tilsvarende konvektor.
Ellers elektrisk. Mot tillegg kan det leveres vannbåren
varme i gulv.
ENERGIMERKING

Før overtagelse vil kjøper motta energiattest for
boligen.

Arealene er ikke kontrollert av megler.

Energimerking gir relevant informasjon om hvor
energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen
strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se
www.energimerking.no for mer informasjon om
energimerking av boliger.
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Område

GARASJE / PARKERING

TOMT

SPORTSBODER

1233.6 m² - eiet. Felles tomt for sameie.

Inkludert i kjøpesummen følger en sportsbod
plassert i fellesareal i sokkeletasjen. Sportsbodene
tildeles av utbygger.

Hver leilighet får 1 biloppstillingsplass hver i
garasjeanlegget. Parkeringsplassene tildeles av
utbygger.

VEI, VANN OG AVLØP

Privat vei til offentlig vei. Private anlegg frem til
offentlig tilknytning. Eierne er solidarisk ansvarlig for
vedlikehold av vei, vann og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Tomten er regulert til Boligbebyggelse, felles grønt
og friluftsområdet

BELIGGENHET

Naturskjønne Vy sameie har en attraktiv beliggenhet
på Kaland, et område i den sørøstlige delen av Fana
bydel i Bergen. Finn roen i de naturlige omgivelsene
og nyt utsikten utover Kalandsvatnet fra balkongen.

Reguleringsplaner på grunnen
Planid: 31880100
Plannavn: Fana. GNR 82 BNR 3, 4, 6 og 72 M.Fl.,
Hamrevegen
Saksnr: 200610411
Dekningsgrad: 99,2%

I kort avstand:
- Handel og dagligvare
- Turområder og trening
- Kollektivtransport

Reguleringsformål
Planid: 31880100
Formål: 113 - Blokkbebyggelse
Dekningsgrad: 44%
Planid: 31880100
Formål: 613 - Friluftsområde (på land)
Dekningsgrad: 23,6%
Planid: 31880100
Formål: 780 - Felles grøntareal
Dekningsgrad: 22,4%
Planid: 31880100
Formål: 310 - Kjørevei
Dekningsgrad: 4,2%
Planid: 31880100
Formål: 710 - Felles avkjørsel
Dekningsgrad: 2,2%
Planid: 31880100
Formål: 322 - Gangvei
Dekningsgrad: 1,7%

Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne
omgivelser med strålende sol- og utsiktforhold. Et
rolig og idyllisk område med kort avstand til de fleste
servicefasiliteter.
Den daglige handelen gjøres enten på Spar Valle
eller Kiwi Nesttun med spar Valle bare 700m unna og
Nesttun sentrum 10 minutter unna med bil.
Nesttun sentrum byr på mange gode servicetilbud
og er et av Bergens eldste og mest tradisjonsrike
handels- og servicesteder.
Dette nydelige naturområdet byr også på mange
uteaktiviteter og turmuligheter.
Vardefjellet er rett i nærheten og er en flott topptur
med storslagen utsikt i mange retninger.
Smøråsfjellet og alle dens turstier ligger også i
umiddelbar nærhet med flotte opplyste
langrennsløyper om vinterstid bare 15 min kjøring
unna.

Kommune(del)plan(er)
Planid: 60910000
Plannavn: Bergen. Kommuneplanens arealdel 2010 2021
saksnr: 200817958
Dekningsgrad: 100,0 %

Kalandsvatnet ligger rett utenfor med et rikt planteog dyreliv som gir et flott kulturlandskap med
aktiviteter for hele familien. Her kan en både bade,
fiske og kjøre båt. Rundt Kalandsvatnet kan en også
anbefale flere sykkelturer evt via Titlestad, Skjold og
tilbake.

Arealformål i kommuneplanen
Planid: 60910000
Arealformål: 1001 - Bebyggelse og anlegg jfr.
bestemmelser og retningslinjer
Dekningsgrad: 100,0 %

For den treningsglade er treningsalternativene
mange. Bare en kort buss tur unna ligger SATS, EVO,
Smøråsbanen, og Nesttun idrettsplass.

Hensysnssoner i Kommuneplanen
Planid: 60910000
Beskrivelse: Vei støy - Rød sone
Dekningsgrad: 3,7 %
Planid: 60910000
Beskrivelse: Vei støy - gul sone
Dekningsgrad: 27,9 %

Bussholdeplassen ligger rett oppe i gaten med ruter
til alle steder en måtte ønske. Til Nesttun sentrum tar
det ca. 20 minutter og til Bergen sentrum eller
Bergen lufthavn tar det ca. 40 minutter.
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Økonomi

Planer i nærheten av eiendommen:
Planid: 64210000
Plannavn: Fana. GNR 82 BNR 9 M.FL., Hatlestad
Saksnr: 201303945
ønske om å videreutvikle arealdel (KPA2010) i
kommuneplanen ved å endre deler av eksisterende
bygningsmasse fra alders- og sykehjem til
boligformål (formålsendring), samt rive deler av
bygningsmassen for å kunne oppføre nye boliger

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er anslått til å bli fra kr 15,- til kr. 20,pr kvm BRA pr. måned.
Det understrekes at dette er et foreløpig estimat
basert på priser for år 2019. Endelige fellesutgifter vil
bli vedtatt av årsmøtet i sameiet.

Planid: 6845100
Plannavn: Fana. GNR 82, Hatlestad Hageby
Saksnr: 190411554
Planid: 18010000
Plannavn: Fana. GNR 82 BNR 84, 224 M.FL.,
Kalandsvatnet panorama
Saksnr: 200402094
Opus Bergen AS fremmer på vegne av Nydal Bygg
Eftf. AS planforslag for bygging av ca 90 boenheter
med varierende størrelse fra 60-90m2 ved
Kalandsvatnet i Fana.

Fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets
ordinære driftsutgifter og størrelse på disse
avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i
felles regi.
Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets
fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold
til de enkelte sameiebrøker. Felleskostnadene kan
blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og
evt. varme i fellesarealer og serviceområdet, vask av
fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel,
drift av heiser og andre driftskostnader.

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen
Gnr/Bnr: 49/203
Endring: Tilbygg
Saksnr: 201301338
Gnr/Bnr: 82/3
Bygningstype: Hus for dyr/landbr.lager/silo
Gnr/Bnr: 82/80
Bygningstype: Tomannsbolig, vertikaldelt
Saksnr: 201816819
Gnr/Bnr: 82/80
Bygningstype: Tomannsbolig, vertikaldelt
Saksnr: 200605418

Fastsettelse av første års driftsbudsjett og
fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende
sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til
bestemmelsene i vedtektene.
USOLGTE ENHETER

Utbygger er ansvarlig for, og svarer for
fellesutgiftene, for eventuelle usolgte enheter etter
ferdigstillelse.
OFFENTLIGE AVGIFTER

Kommunale avgifter og eiendomsskatt fastsettes av
kommunen når boligene er ferdig bygget, og betales
av den enkelte seksjonseier direkte til kommunen
utenom fellesutgiftene.
RETTIGHETER OG HEFTELSER

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
30.10.1953 - Dokumentnr: 308470 - Bestemmelse
om gjerde
18.11.1969 - Dokumentnr: 308450 - Bestemmelse om
bebyggelse
Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område
Vegvesenets betingelser vedtatt
22.01.1992 - Dokumentnr: 1980 - Livsvarig borett
RETTIGHETSHAVER: ALFHILD GARVIK
VEDERLAGSFRI I 2 ETG. AV D.E.
A492
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Obligasjon 1995/21484-1/106
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Kjøpsbetingelser

22.08.2014 - Dokumentnr: 702440 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Nydal Bygg Eftf AS
Org.nr: 986 339 353
Bestemmelse om trafikksikringstiltak/bygging av
fortau
Med flere bestemmelser

PRISER

Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid
gjeldende prisliste.

30.10.1953 - Dokumentnr: 308470 - Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1201 Gnr:81 Bnr:1

Selv om leilighetene selges til faste priser leverer
kjøper inn et «kjøpetilbud». Forskrift om
eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan
budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som
forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun
kan «…..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt
skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver før bud
formidles.». Kjøpetilbudet skal, om ikke annet er
særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut
Eiendomsmegler Vest AS sitt kjøpetilbud. Megleren
må alltid varsles på telefon før bud sendes inn.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige
erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene
knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor
reguleringsplanen.
Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av
boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet
for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.

Budgiver er kjent med at meglerforetaket er adressat
for selger og at kjøpetilbudet derfor er bindende for
budgiver straks det er innlevert meglerforetaket.
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert
kjøpetilbud herunder bestemme om de vil akseptere
salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av
flere leiligheter til samme kjøper.

ADGANG TIL UTLEIE

Boligene er selveiende og kan fritt leies ut/leies ut i
henhold til eventuelle bestemmelser inntatt i
vedtektene til sameiet.
FORSIKRING

Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har
akseptert kjøpetilbudet

Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden.
Fra overtagelsen vil eiendommen være forsikret
gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil
etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet.
Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring
av evt. særskilte påkostninger.

Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående
varsel, å endre prisene på usolgte boliger.
OMKOSTNINGER

1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av tomteverdi
2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525
3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 525
Dette samlet fra kr. 14.210,- til kr. 20.135,-

VEDTEKTER

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det
forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet
som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til
endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og
eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til
vedtekter er inntatt som vedlegg til prospektet.

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

Se vedlagte prisliste.

LIGNINGSVERDI

FINANSIERING

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Ligningskontoret etter ny
beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er
en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er
folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle
andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for
primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av
den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. For sekundærboliger vil
ligningsverdien utgjøre 80 % av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere
informasjon.

Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens
kredittvurdering. Kontakt megler, eller ring tlf:
91505555.
Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke,
kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om
forsikring, finansiering eller plassering gjennom
Sparebanken Vest.
FINANSIERINGSBEVIS

Sammen med kjøpetilbudet må kjøper innlevere
utfylt og undertegnet finansieringsbekreftelse.
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TILVALG/ENDRINGER

SALGSBETINGELSER

Det kan bli utarbeidet en tilvalgsmeny hvor
valgmulighetene og priser fremkommer. Tilvalg
avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet
er basert på serieproduksjon, og det kan ikke
påregnes mulighet for endringer ut over
tilvalgsmenyen. Alle tilvalgsbestillinger skal være
selgers representant i hende senest ved de
tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til
prosjektets fremdriftsplan. Tilvalgsbestillinger som
faktureres av selger og betales til megler blir stående
på meglers klientkonto inntil overtakelse og tinglysing
av skjøte, alternativt kan selger kreve beløpet
utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til
bufl. § 47.

Boligene selges etter bustadoppføringslovas
bestemmelser. Utbygger stiller garanti straks etter
åpning av byggelån, minimumsalg er oppnådd og
igangsettingstillatelse foreligger, jfr. buofl. § 12.
Dersom utbygger stiller garanti etter
bustadsoppføringslovas § 47 kan innbetalt del av
kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og
tinglysing av skjøte. Renter opptjent på klientkonto
tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti
etter bustadoppføringslovas § 47 eller skjøtet til
kjøper er tinglyst. Innbetalt beløp til meglers
klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av
kjøper inntil selger har stilt forskuddsgaranti eller
skjøte til kjøper er tinglyst.

Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrer leilighetens kjøpesum med
mer enn 15 %. Kjøper kan ikke kreve å få utført
endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre
til ulemper for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider
som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som
berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. §
9.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge før overtagelse kan finne sted.
I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes
og at kjøper ikke overtar.
KONSESJON

Kjøpet krever ikke konsesjon.

Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser
som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av
garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil
være å anse som usikret. Dersom betaling av
tilleggsarbeider/-leveranser finner sted før
overtagelse risikerer kjøper å tape sine penger
dersom entreprenør/leverandør/utbygger går
konkurs. Megler anbefaler kjøper ikke å betale
leverandører/utbygger før overtagelse av boligen og
hjemmelsovergang finner sted. Dette må kjøper
avtale med leverandør i forkant.
Det gjøres oppmerksom på at selger eller selgers
representant vil beregne seg en tilleggskjøpesum/et
prispåslag som følge av tilvalgsarbeider og/eller
endringer og økte garantikostnader.
BETALINGSBETINGELSER

Ved kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen
være innbetalt til meglers klientkonto som forskudd.
Dette beløpet skal være fri egenkapital/ubundne
midler. Første del av kjøpesummen innbetales når
selger har frafalt sine forbehold. Resten av
kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling
ved overtagelse.
Kjøper er ikke forpliktet til å innbetale noen del av
kjøpesummen før utbygger har stilt garanti etter
bestemmelsene i bustadoppføringslovas §12.
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Øvrige kjøpsforhold

FERDIGSTILLELSE

Byggearbeidene er beregnet til å ta ca 18-24
måneder pluss tid til detaljprosjektering, offentlig
godkjenning og søknad om igangsetting. Forventet
ferdigstillelse er 2. til 3 kvartal 2020, men dette
tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser
ikke dagmulkt. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt
for oppheving av forbehold.

VISNING

Se boligavisen eller internett: www.emvest.no eller
www.finn.no. Ellers etter avtale med megler.
Av sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke
ta seg inn på byggeplassen uten etter avtale med
utbygger.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen
skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke
skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig
varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner
og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen
skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig
overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende
og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor
overtakelsesperioden.

KREDITTVURDERING/DOKUMENTASJON AV
FINANSIERINGSEVNE

Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper
som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.
OVERDRAGELSE/RESALG/TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT

Dersom prosjektet ferdigstilles tidligere enn antatt og
boligene er klare for overtakelse, kan selger kreve at
overtakelse fremskyndes tilsvarende. Slik
fremskyndet overtakelse skal varsles kjøper minimum
2 måneder før overtakelsestidspunktet.

Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (boligen)
videre før prosjektet er ferdigbygget og kjøper har
overtatt boligen, forbeholder selger seg retten til å
godkjenne enhver overdragelse. Ved selgers
eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal
kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr.
50.000,- inkl. mva. til selger. I tillegg kommer utgifter,
ved bruk av megler ved videresalg.

Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter
bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at
det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i
henhold til bilag til denne kontrakt.

Påkrevde endringer av garantier ved et evt.
videresalg/transport bekostes ikke av selger/
utbygger. Disse må eventuelt dekkes av kjøper.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens
utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig
og byggrengjort stand. Eiendommen skal ha
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før
overlevering til kjøper.

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i
bustadoppføringslova. Ved en eventuell avbestilling
før selger har vedtatt byggestart betaler kjøper etter
bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på
kr. 50.000,- Ved avbestilling etter vedtatt byggestart
kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap
som følge av avbestillingen etter § 53. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres overtakelse av
fellesarealer med sameiets styre. Ved overtakelse
mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der
fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til
å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest
før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle
denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter
eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper
oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig
sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå
partene med å etablere et tilfredsstillende
sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers
interesser.

KJØPEKONTRAKT

Selger vil benytte en standard kjøpekontrakt. Det
forutsettes at kjøpetilbud inngis på grunnlag av
denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis
under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er
inntatt i som vedlegg til prospektet.
Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor
bustadoppføringslovas anvendelsesområde. For slike
kjøpere vil særskilte betingelser gjelde, blant annet
vil det ikke være krav til at selger stiller garantier og
kjøper kan ikke avbestille. Kontakt megler for kopi av
kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i
Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikkeforbrukere.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når
kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham,
har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen
kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper,
faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som
følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
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Se for øvrig punkt om «Særlige forbehold».

fellesarealene.

VIKTIG INFORMASJON

SÆRLIGE FORBEHOLD

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet
for å orientere om prosjektets generelle
bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering,
og er således ikke en komplett beskrivelse av
leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og
kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D
animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m. er
kun ment å danne et inntrykk av den ferdige
bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke.
Det kan derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Inventar som er merket med stiplete linjer medfølger
ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle
boligene.
Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold,
utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og
omkringliggende eksisterende og fremtidig
bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpetilbud
inngis.

Selger tar forbehold om endelige offentlige
godkjenninger av prosjektet, herunder ramme- og
igangsettelsestillatelse. Det foreligger godkjent
reguleringsplan for området.
Utbygger tar forbehold om at det oppnås et
tilstrekkelig forhåndssalg av leilighetene, minimum
65%, byggelånsfinansiering og endelig beslutning
om igangsetting i prosjektselskapets styre. Dersom
selger gjør forbehold gjeldende, skal selger
tilbakebetale evt. innbetalt forskuddsbeløp inklusive
opptjente renter på klientkonto. Utover dette har ikke
partene økonomisk ansvar overfor hverandre.
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta
endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer
prosjektets kvalitet eller standard herunder
arkitektoniske endringer, materialvalg, leverandører
og/eller i konstruksjoner og/eller tomtetilpasning
uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke
redusere byggets tilsiktede kvalitet. Slike endringer
er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme
gjelder de endringer som må gjøres som følge av
kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige
tillatelser. Selger vil, så langt det er praktisk mulig,
informere kjøper om slike endringer.

Det kan være avvik mellom de planskisser,
planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det
er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og
leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med
kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og
omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og
plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap
(for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer
en slik eventuell overdragelse.

Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og
nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne
forekomme.

LOVGRUNNLAG

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike
noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den
arkitektoniske utformingen av bygget.

Boligene selges til forbrukere i henhold til
Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper
gjennomføres salget etter bestemmelsene i
Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte
selges boligene etter Avhendingslova til både
forbrukere og næringsdrivende.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i
salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at
endringer vil forekomme. Renovasjon,
forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning,
fordelerskap, kummer og lignende vil bli plassert slik
det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget.
Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i
forhold til utomhusplan.

Med unntak av de begrensninger som følger av
sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har
seksjonseierne full rettslig rådighet over sine
seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge
og leie ut sine seksjoner. Sameie kan vedtektsfeste at
et hvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes
skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning
om hvem som er ny eier/leietaker.

Ved overtagelse kan det gjenstå mindre utvendige
og/eller innvendige arbeider på eiendommens
fellesarealer. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført
og overtagelsesforretning av disse ikke er avholdt, vil
et forholdsmessig beløp pr. bolig/seksjon holdes
tilbake på meglers konto frem til
overtagelsesforretning av utomhus er gjennomført.
Overtagelsen av fellesarealer vil bli gjennomført med
sameiets styre etter overtagelse av seksjonene.
Kjøper må akseptere at sameiets styre skal
representere alle sameierne ved overtakelse av

EIER- OG ORGANISASJONSFORM

Boligene vil bli organisert og eiet som et
eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven.
Kjøper vil få skjøte på sin egen seksjon.
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Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie
blir man eier av eiendommen og dens installasjoner
sammen med de øvrige seksjonseierne. Seksjonen/
leiligheten eier man eksklusivt. Leiligheter med
terrasse på takhagene/bakkeplan/garasjetak,
sportsboder og garasjeplass vil få dette arealet
tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbygger tar
forbehold om annen organisering av disse arealene,
dersom det skulle vise seg nødvendig eller
hensiktsmessig. Seksjonseierne har felles bruksrett til
sameiets fellesareal.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at
eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to
boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/
juridiske person.

EIENDOMSMEGLER VEST

Prosjektet selges av Eiendomsmegler Vest, avd.
prosjekt, org.nr. 940 434 254, som ble etablert som
egen eiendomsavdeling i Sparebanken Vest i 1974. Vi
har i dag salgskontorer i Hordaland, Rogaland og
Sogn og Fjordane. Vi legger stor vekt på høy faglig
standard hos alle våre medarbeidere, og satser på
høy kompetanse og faglig utdannete meglere.
Gjennom vårt kontornett på Vestlandet har vi en
sterk lokal forankring og meglere som kjenner
boligmarkedet der du bor. Høy faglig kompetanse og
lokal kunnskap gjør oss profesjonelle og gir oss
nødvendig erfaring og kunnskap om markedet,
lovgivning og boligrådgivning.
Planlegger du å kjøpe ny bolig i et boligprosjekt?
Start med gratis meglertakst - så vet du hva boligen
din er verdt. Da får du en profesjonell vurdering av
boligens verdi i dagens marked basert på meglere
kunnskap om prisen på eiendommen og beliggenhet.
Med vår erfaring og lokalkunnskap har våre meglere
tilgang til solid dokumentasjon på prisutvikling i ditt
nærområde.

Selger tar forbehold om annen organisering av det
fremtidige eierseksjonssameiet, herunder forbehold
om oppdeling i flere sameier, annet antall boliger, og
lignende.
EIERSEKSJONSSAMEIE

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles
interesse for sameierne, sørge for drift og
vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel
forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i
forbindelse med sameiet fordeles i henhold til
sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til vedtekter.

VEDERLAG TIL MEGLER

Selger betaler vederlaget til megler som utgjør kr.
50.000,-inkl. mva. pr. solgte enhet.

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne.
Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet engasjere
forretningsfører til å forestå driften av Sameiet for
første, 2 til 3 driftsår. Det er utarbeidet forslag til
vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.

Kontakt

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
TRANSAKSJONEN

EIER

TT Eiendomsutvikling AS

I henhold til Lov av 6. mars 2009 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 147c 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.

MEGLER

Tina Elise Beisland, Eiendomsmeglerfullmektig/
Siviløkonom
Tlf 99440588
ANSVARLIG MEGLER

Adrian Perez, Eiendomsmegler
Tlf 906 77 327
BESKRIVELSE OG SALGSINFORMASJON

Prosjektbeskrivelsen inneholder informasjon om
materialvalg, arbeider og tjenester som inngår i
leveransen, samt planlagt organisering av boliger,
fellesarealer og garasjeanlegg. Videre inneholder den
informasjon om betaling av kjøpesum og
omkostninger, økonomiske og juridiske forhold.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
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ORIENTERING OG FORUTSETNINGER
Utbygger

TT Eiendomsutvikling AS

Arkitekt/
Prosjektering

Leigland Bygg AS

Generelt

Oppføring av 3 leilighets blokker med 48 leiligheter

Tiltaksklasse/

Tiltaket er iflg. Byggeforskriftene klassifisert i tiltaks klasse 2
Tiltaket er iflg. Byggeforskriftene klassifisert til brann klasse 2

Kvaliteter

Tilbudte kvaliteter fremgår av nedenforstående beskrivelser for byggetekniske og tekniske
arbeider. Dersom ikke annet er angitt skal arbeidene tilfredstille NS3420 toleranse klasse
2, gammel standard.

Støydemping

Hvor ikke annet er angitt baseres lydkrav for nye konstruksjoner på NS 8175 av febr.1997,
klasse C. Lydklasse C angir grenseverdier mellom boenheter for nybygde hus som tilsvarer
intensjoner for minstekrav i byggeforeskriften.

Etasjehøyder

Vanlig etasjehøyde er 2400 mm. Det kan forekomme innkassinger der himling ikke passer
eller ikke er tilstrekkelig. Etasjehøyder må tilpasses de tekniske føringer og andre
tilstøtende konstruksjoner. Minimum etasjehøyde i korridorer og baderom 2200mm.

Forsikringer

Tiltakshaver forsikrer bygninger og tilførte verdier på eiendommen frem til overlevering.

Garantier

Det stilles garantier av utbygger i henhold til bustadoppføringslova.

Finansiering

Privat

Eierform

Boligene blir organisert som eierseksjons sameie med til sammen 48 leiligheter

Tidsplan

Byggestart 2019 under forutsetning av tilstrekkelig salg og byggeløyve fra kommunen

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i denne deklarasjonen. Spesifiserte produkter eller løsninger
kan i spesielle tilfeller endres under byggeprosessen, men da kun til en løsning som er like
god eller bedre.
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BYGGTEKNISK BESKRIVELSE
Fasader

Uføres i liggende kledning med innslag av ståendekledning

Altaner og evt.
gangbroer

Dekke i betong eller impregnert treverk. Rekkverk som tett felt med glass og tre

Utvendige dører

Hoveddører leveres ferdig behandlet. Det leveres hvitmalte karmer og standard vridere og
skilt. Balkongdører leveres med to-lags energiglass. Dør og karm leveres ferdig malt hvit.
Døren låses på innsiden med vrider.

Vinduer

Samtlige vinduer leveres som ferdig malt med 2-lags lav energiglass.

Vegger

Tradisjonell bindingsverksoppbygning med luftet trekledning ytterst og gipsplater
innvendig.
Veggene isoleres og det monteres diffusjonstetting etter forskrifter
Konstruksjonen dimensjoneres i nødvendig grad i forhold til støy/lyd gjennomgang.
Innvendige lyd/brannvegger utføres etter forskrift helt til tak.
Innvendige lettvegger leveres i ulike tykkelser avhengig av evt teknisk utstyr inni. Veggene
isoleres og leveres med overflater av sparklet malt gips.

Etasjeskiller

Sparklet og malt betong, kasser og nedsenkete områder blir utført i sparklet og malt gips

Gulv på grunn

Støpes med radon sikring og nødvendig isolasjon

Himling

Leveres som malt gipshimling

Innvendige dører

Leveres hvitmalt overflate fra Bygg1.
Type dør kan endres mot tillegg i pris.

Listverk

Gulvlist leveres som hvitmalt 10x58mm
Dør og vindus lister leveres som hvitmalt Gerikt 10x58mm
Utforinger for dører og vinduer leveres hvitmalt
Det er ikke medtatt flikk av spikerhull.

Malerarbeide

Gipsplater sparkles og males i valg fri farge

Flisarbeider

Bad helflises, mulighet for tilvalg

INNREDNINGER OSV (fast montert)
Kjøkken

Det leveres kjøkken fra Nordsjø eller tilsvarende. Kjøkken leveres med hvite fronter.
Benkeplater i laminat utførelse. Hvitevarer leveres ikke i standard leveranse, men kan
bestilles i egne hvitevarepakker.

Garderobeskap

Det er medtatt 1 stk. kombiskap 100mm pr. sengeplass
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UTVENDIGE ARBEIDER
Terrengbehandling Det vil bli anlagt utomhus areal i henhold til plan
Parkering

Hver bruksenhet vil mulighet til å kjøpe 1 stk. oppmerket plass i garasjeannlegg

Gangveier

Vil bli gruset/asfaltert

Trapper og murer

Utføres i betong eller impregnert trevirke

Drenering

Utvendig drenering etter maskinentreprenørens anbefalinger

Side 4 av 7

BESKRIVELSE TEKNISKE ANLEGG
Generelt for alle
tekniske fag

Dersom ikke annet er nevnt nedenfor skal alle leveranser og utførelser være i henhold til
NS3421. Teknisk utstyr monteres etter leverandørenes beskrivelser.
I forbindelse med prosjektering vil entreprenøren ivareta alle forhold rundt brannteknikk,
lyd og øvrige forhold som reguleres av lover og forskrifter.

UTRUSTNING
Brannvern

Det leveres røykvarslere og godkjent brannslokkingsutstyr iht. brannkrav, dvs. 1 stk. 6 kg
pulverapparat pr. boenhet. Det monteres godkjent rømningsstige der høyden etter forskrift
krever det. Stige monteres fortrinnsvis ved altan. Bygges i henhold til krav om
brannteknisk dokumentasjon som utarbeides før oppstart.

Antenneanlegg/
kabel-TV osv

Det monteres trekkerør og forberedes for Canal digital

VARME OG SANITÆRANLEGG
Generelt

Det er medtatt varmekabler i bad. Varmepumpe fra Nibe eller tilsvarende med konvektor.
Det kan velges som tillegg vannbåren varme i gulv.

Typisk
installasjon
baderom
Typisk
installasjon
kjøkken

Det er medtatt vegghengt toalett, porselens vask med servantskap, dusj garnityr og uttak
og avløp for vaskemaskin
Det monteres blandebatteri med stengekran for oppvaskmaskin
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ELEKTRISK ANLEGG
Generelt

Det elektriske anlegg etter gjeldende forskrifter NEK400

El-punkt

Varierer etter størrelsen på leiligheten

Lamper

Leveres i bodanlegg og garasje/felles uteanlegg

Varmekabler

Det er med varmekabler på bad

Ringeapparat

Det er medtatt ringeapparat til alle leilighetene

Sikkerhet

Det monteres overspenningsvern

LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Naturlig
ventilasjon

Leveres ikke ventiler gjennom yttervegg

Balansert
ventilasjon

Det er medtatt balansert luftbehandlings anlegg integrert i NIBE varmepumpen.
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Rombehandling: Generelt alle leiligheter

ROM

HIMLING

VEGG

GULV

DIVERSE

Bod i felles bodareal

Malt gips/Betong

Malt gips/Betong

Støvbundet betong

Skillevegger i type Troax eller lignende

Bad

Malt gips

Flis

Flis

-

Entre`

Malt gips

Malt gips

Flis/parkett

-

Soverom

Malt gips

Malt gips

Eik parkett

-

Stue / Kjøkken

Malt gips

Malt gips

Eik parkett

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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VEGSTATUSKART

300300

Gnr/Bnr 82/255
Adresse: Hamrevegen 37A m/flere
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For megler: Tina Elise Beisland
Oppdragsnr.:
Formidlingsnr.:

KJØPEKONTRAKT
om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt
Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen
bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller
fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom ”selger”
Selger: TT Eiendomsutvikling AS

Organisasjonsnummer: 994 658 573

Kontaktperson/Fullmektig: Tore Birkeland

Fødsels-ogPersonsnr…………………………….

Adresse: Strandvik Bryggje

Telefon mobil: 98205060

E-post: tore@sematek.no
og ”kjøper”
Kjøper 1:……………………………….

Fødsels-og Personsnr:…………………………

Adresse:……………………………….

Telefon mobil:………………………………….

E-post:…………………………………
Kjøper 2:………………………………

Fødsels-og Personsnr:…………………………

Adresse:………………………………

Telefon mobil:…………………………………..

E-post:………………………………..
Gyldig legitimasjon, kjøpere:…………………
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

…………………………………………..
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SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Kontrakten gjelder kjøp av


bolig i eierseksjonssameie

Boligen ligger på gårdsnr. 82 bruksnr. 255 i Bergen kommune som er


eiet

Selger besørger og bekoster sammenføyning/deling av tomten samt seksjonering. Seksjonens
endelige seksjonsnummer vil bli tildelt når seksjonering er gjennomført, senest innen overtagelse.
Boligen er foreløpig betegnet som bolig/leilighet nr………….. i bygg………
Til boligen medfølger:
 Garasjeplass(er), antall: 1
 Bruksrett til del av fellesarealer
 Gjesteparkering, felles for sameiet
Hjemmelshaver til eiendommen er
1) selger: TT Eiendomsutvikling AS
Prosjektet er planlagt med 48 boligenheter fordelt i 3 bygg og 3 salgstrinn.
Boligene leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt m.v. som kjøper er kjent med og
som følger som vedlegg til denne kontrakt.
Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesifikasjonene, f.eks. som følge
av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge dette ikke reduserer
boligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike endringer utgjør ikke en
mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner.
Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved
eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger.
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2
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

kr.

Eiendommen overdras for en kjøpesum stor
-kronerXXXXXXXXXXXXXXXXtusen00/100
heretter
"kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte:'

kalt

10 % av kjøpesummen innbetales til megler innen 2 uker etter at
kjøpekontrakten er undertegnet, men ikke før minimumssalget,
jfr. pkt. 16 er oppnådd.
kr.

0

Sluttoppgjør innbetales senest på overtagelsesdagen

kr.

0

Kjøpesum

kr.

0

Dokumentavgift av til Staten (2,5 % av tomteverdien)
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk)

kr.

kr.
kr.

8 750
525
525

Omkostninger i alt

kr.

9 800

Oppstartskapital til sameie (75,- per kvm)

kr

Kjøpesum, omkostninger i alt

kr.

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende
omkostninger senest på overtagelsesdagen:

9 800

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og at avgiftsgrunnlaget godkjennes av
Statens Kartverk. For mye innbetalt dokumentavgift blir tilbakebetalt kjøper, dersom Statens Kartverk
krever høyere dokumentavgift må kjøper innbetale tilsvarende.

3
SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger skal, umiddelbart etter bortfall av forbehold og senest ved igangsetting, stille garanti etter buofl
§ 12. Plikten til å stille garanti gjelder også dersom avtalen inneholder forbehold. Garantien skal gjelde
fra tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 %
av kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.
Ved avtale om forskuddsbetaling, kan selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter buofl § 47. Dersom
selger ikke stiller forskudd disponerer kjøper innbetalt forskudd og mottar renter for forskuddet inntil
forskuddsgaranti er stilt eller skjøte til kjøper er tinglyst.
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4
OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av megler og gjennomføres i henhold til inngått avtale mellom
kjøper og selger.
Det er avtalt at kjøper skal betale forskudd. Seksjonen overskjøtes til kjøper først ved tidspunkt for
ferdigstillelse og overtagelse. Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger
har stilt entreprenørgaranti/deponert pengesum etter buofl § 12. Selger kan velge om han stiller
forskuddsgaranti etter buofl § 47. Når forskuddsgaranti er stilt kan innbetalt forskudd fra kjøper
utbetales til selger.
Selv om det er avtalt forskuddsbetaling har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er
dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova §12. Retten til å
holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de tilfeller garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse. Jf.
§12, andre ledd, første setning
Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova §12, andre
ledd, andre setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd.
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert eiendomsmeglers
Klientkonto nr.: 3633.42.16254 innen frister som fremgår av betalingsplanen i kontraktens pkt. 2, eller
etter anvisning i betalingsanmodning utarbeidet av megler.
Oppgjørsavdelingen kan nåes på følgende adresse: Eiendomsmegler Vest Oppgjør, Postboks 7999
5020 BERGEN. Tlf: 05560. Epost: oppgjor@emvest.no. Ved kontakt ref. til saksnr.: XXXXXXX
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens
vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter
bustadoppføringslova §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til
enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger
godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf
eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).

5
TILLEGGSLEVERANSER/ENDRINGER
Kjøper kan ikke kreve utført tilleggs-/endringsarbeider som endrer vederlaget med mer enn 15 %, jfr.
buofl. §9. Det gjøres oppmerksom på at enkelte tilleggs-/endringsmuligheter vil falle bort i takt med
prosjektets fremdrift da bestilling og utførelse av arbeider må gjennomføres uten fare for forsinkelser
av prosjektet i sin helhet.
Selger kan kreve tilleggskjøpesum/påslag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på
forbrukerens side, for eksempel ved bestilling av tilvalg, tilleggs-/endringsarbeider, jfr. buofl. § 43
Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av
garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret. Dersom betaling av
tilleggsarbeider/-leveranser finner sted før overtagelse risikerer kjøper å tape sine penger dersom
leverandør /utbygger går konkurs. Kjøper anbefales å ikke betale leverandører/utbygger før
overtagelse av boligen finner sted. Dette må kjøper avtale med leverandør i forkant.
Det er også etter endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av boligen, og kjøper kan
forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til endringene. Kjøper er ansvarlig
for å betale hele kjøpesummen, evt. inkludert betaling for endringene, til meglers klientkonto. Selgers
forpliktelse til å stille garantier etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde
tilsvarende for endringene.
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6
HEFTELSER
Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med innholdet i
denne.
Pengeheftelser:
 Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover
det som grunnboken viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike
forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å
betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen.
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri panteheftelser/pengeheftelser som fremgår
av bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Andre heftelser:
 Det er ikke tinglyste pengeheftelser på eiendommen som følger med ved salget, men der er
tinglyst servitutter vedr. bebyggelse, div. dispensasjoner, vann- og avløpsledninger, gjerde.

Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige,
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp samt andre forhold som er nødvendig for
gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet.

7
TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares
hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger.
Partene aksepterer at eiendomsmegler påfører bruksnummer (bnr.) og/eller seksjonsnummer (snr.)
når dette er klart.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsdokument) til megler som lyder på et beløp minst
tilsvarende
kjøpesummen.
Pantedokumentet
inneholder
også
en
urådighetserklæring.
Pantedokumentet er tinglyst av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for den til
enhver tid utbetalte del av salgssummen.
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er
avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses
må overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand i god tid før overtagelse.
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SELGERS MANGELANSVAR / KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som beskrevet i
bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved uriktige
opplysninger som beskrevet i § 27.
Foreligger det mangel, kan kjøperen gjøre gjeldende slike krav som følger av bustadoppføringslova §§
29 flg., herunder retting av mangel, tilbakeholdelse av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere
vilkår som beskrevet i bustadoppføringslova.
Kjøperen mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til
selger i tråd med bustadoppføringslova § 30.

9
OVERTAKELSE
Byggearbeidene er beregnet til å ta ca 14-18 måneder.
Forventet ferdigstillelse er 2. til 3. kvartal 2020, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og
utløser ikke dagmulkt. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som
ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden
begynner og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding
om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge
innenfor overtakelsesperioden.
Dersom prosjektet ferdigstilles tidligere enn antatt og boligene er klare for overtakelse, kan selger
kreve at overtakelse fremskyndes tilsvarende. Slik fremskyndet overtakelse skal varsles kjøper
minimum 2 måneder før overtakelsestidspunktet.
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for
at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt.
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og bygge rengjort stand, uten leieforhold av
noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.
Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres overtakelse av fellesarealer med sameiets styre. Kjøperne skal
i så tilfelle orienteres om utfallet av kontrollbefaringen. Styrets eventuelle konklusjoner vil kun vøre
veiledende for kjøperne og gir ikke styre anledning til å frigi kjøpernes eventuelle tilbakeholdt beløp,
uten at kjøper skriftlig samtykker.
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der fellesarealene ikke er ferdigstilt, er
selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er
utløpt på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter eiendomsmeglingsloven til å
gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal
deretter bistå partene med å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers
interesser.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet
eiendommen kunne vært overtatt.
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Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen
bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

10
ETTÅRSBEFARING
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om lag
ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16.

Er selgers ytelse
bustadoppføringslova
bustadoppføringslova
kjøpesummen, kreve
bustadoppføringslova.

11
SELGERS KONTRAKTSBRUDD
forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med
§ 17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i
§§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av
dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i

12
KJØPERS KONTRAKTSBRUDD
Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller tidspunkt kan selger kreve
etter bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 sanksjoner som nærmere beskrevet i
bustadoppføringslova §§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve
tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og kreve erstatning for tap,
på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.
13
FORSIKRING
Eiendommen er fullverdiforsikret av selger.
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved
overtakelse går forsikringsplikten over på kjøper, eller på sameiet ved kjøp av eierseksjon.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av
forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
14
AVBESTILLING
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova. Ved en eventuell avbestilling før
selger har vedtatt byggestart betaler kjøper etter bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på
kr. 50.000,- Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske
tap som følge av avbestillingen etter § 53.
15
SALG AV KONTAKTSPOSISJONER
Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (boligen) videre før prosjektet er ferdigbygget og kjøper har
overtatt boligen, forbeholder selger seg retten til å godkjenne enhver overdragelse. Ved selgers
eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på
kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. I tillegg kommer utgifter, ved bruk av megler ved videresalg. Påkrevde
endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger. Disse må
eventuelt dekkes av kjøper.
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16
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
1. Minimumssalg på 65% i hvert byggetrinn.

De ovenfor/i prospektet nevnte forbehold gjelder for en periode på inntil 12 måneder fra salgsstart, og
selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 1.04.2020. Dersom selger ikke har sendt skriftlig
melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig juridisk bundet av
kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være kommet frem til
kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev.
Dersom Selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:



Denne kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende
mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser
Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold
tilbakeføres til kjøper
17
BILAG

Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:











Salgsoppgave/ Prospekt
Prisliste
Salgstegning av boligen
Grunnboksutskrift for eiendommen
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Opplysninger fra kommunen
Forslag til vedtekter for sameiet
Informasjonsbrosjyren: Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under
oppføring.
Bustadoppføringslova
Annet:………………………………………….

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og
ett beror hos eiendomsmegler.
Sted:……………………………

For selger:
TT Eiendomsutvikling AS
………………………………….
Tore Birkeland

Dato:……………………………..

For kjøper:
……………………………………
Kjøper
……………………………………
Kjøper
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FORSLAG TIL VEDTEKTER
FOR SAMEIET VY SAMEIE

Vedtatt i sameiermøte
den...........................................
i medhold av lov om eierseksjoner
16.juni 2017 nr. 65
1.

NAVN OG OPPRETTELSE
Sameiets navn er Vy Sameie og har gårdsnummer: 82 og bruksnummer: 255 i Bergen
kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst ………….
Sameiet består av 48 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den
……………
For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.

2.

ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT

2.1

Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som
bebyggelsen og tomten er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i
sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens
størrelse.
Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av
bruksenheter, er fellesarealer.

2. 2

Rettslig rådighet over seksjonen
Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte
sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og
pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

2.3
Bruken av bruksenheter og fellesarealer
2. 3. 1 Bruksenhetene og fellesarealer
Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i
samsvar med tiden og forholdene.
Dersom eieren samtykker, kan det i vedtektene fastsettes bestemmelser om bruken av
en næringsseksjon. I sameier som inneholder næringsseksjoner, kan det fastsettes i
vedtektene at én eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deler av
fellesarealene i inntil tretti år. I vedtektene kan det også fastsettes at to eller flere
seksjonseiere har slik enerett i mer enn tretti år, eller uten tidsbegrensning. I sameier
hvor næringsseksjonene bare skal brukes av boligseksjonene til parkering, boder eller
annet, kan slik enerett likevel ikke gjelde for mer enn tretti år. Vedtektene kan fastsette
nærmere regulering av enerett etter første til tredje punktum, for eksempel om
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kostnadsfordeling eller vedlikeholdsplikt. Etablering av enerett for inntil tretti år
krever samtykke fra seksjonseierne som får eneretten, mens samtykke fra alle
seksjonseierne kreves hvis eneretten varer i mer enn tretti år eller er uten
tidsbegrensning. Endring av en etablert enerett krever samtykke fra de seksjonseierne
som direkte berøres av endringen. Begrensningen i § 7 annet ledd gjelder på samme
måte. Dette ihht. Eierseksjonsloven §25.
Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan
fellesarealene skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere
hindres i å bruke dem. Alle installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes
av styret. Tiltak som er nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems
funksjonshemning kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for el-bil/ladbar
hybridbil i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder
som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig
grunn.
Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller
unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere.
Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte
stemmer. Det kan ikke gyldig vedtas husordensregler som begrenser sameiernes
lovlige bruk av seksjonene i samsvar med vedtektenes pkt 4.1, for eksempel ved
begrensning av alminnelige åpningstider for forretningsdrift i næringsseksjonen,
adgang til vareleveranser m.m., så lenge bruken ligger innenfor det som samsvarer
Side 2 av 9 med tiden og forholdene. Sameierne plikter å følge de husordensregler
som til enhver tid er fastsatt. Brudd på husordensreglene anses som brudd på
sameiernes forpliktelser overfor sameiet.
2. 3. 2 Husdyrhold
Det er tillat med husdyr i sameiet. Styret skal varsles før anskaffelse av husdyr og kan
nekte dersom husdyr er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.
2. 3. 3 Midlertidig bruksrett til fellesareal
Det kan vedtektsfestes at seksjonseiere skal ha en midlertidig enerett til bruk av deler
av fellesarealene inntil 30 år. Eneretten innebærer at andre sameiere ikke har
disposisjonsrett over arealet. Varigheten av bruksretten kan vedtektsfestes. Er ikke
bruksretten gjort tidsbegrenset i vedtektene, gjelder den i 30 år eller inntil
sameiermøtet vedtar som vedtektsendring at den skal opphøre.
2.3.4 Parkering
Biloppstillingsplassene i garasjeanlegget vil bli seksjonert som en tilleggsdel til den
enkelte seksjon.
Seksjonseiere som har nedsatt funksjonsevne har krav på tilrettelagt plass. Styret kan
pålegge en seksjonseier uten behov for tilrettelagt plass å bytte biloppstillingsplass.
Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede
disponerer en biloppstillingsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer
så lenge et dokumentert behov er til stede. Vedtektsbestemmelsen kan bare endres
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dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot
endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

3.

VEDLIKEHOLD

3. 1

Bruksenhetene
Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av
bruksenheten, herunder inventar, utstyr som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar
og vasker, apparater (for eksempel brannslukningsapparat), tapet, vegg-, gulv-, og
himlingsplater, gulvbelegg, varmekabler, sluk og vann- og fukstsperrer i våtrom,
skillevegger, listverk, skap, benker, ruter, innvendige dører og karmer, samt
inngangsdør, rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller
inntakssikring, vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke
for vedlikeholdsplikt.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er
nevnt over, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.
Sameieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.
Vedlikeholdsplikten omfatter også innsiden av balkonger og terrasser og andre arealer
seksjonseieren har enerett til å bruke.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og
at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.
Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår
skade på fellesarealer eller andre bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

3. 2

Fellesarealer
Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele
bygningskroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler sameierne
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i fellesskap (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere
sameieres midlertidige bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av
vinduer og inngangsdører til seksjonene påhviler sameiet.
Alt vedlikehold av tomten og andre fellesarealer og – anlegg, som ikke eksklusivt
brukes av næringsseksjonene eller boligseksjonene påhviler sameierne i fellesskap
(sameiet). Vedlikehold av areal som eksklusivt brukes i medhold av pkt. 4
vedlikeholdes av de sameiere som har eksklusiv råderett. Styret er ansvarlig for at
nødvendig vedlikehold blir gjennomført.

4.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte
bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader,
skatter og offentlige avgifter med mer.
Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de
forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere
for sameiernes felles forpliktelser.
Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis
hver måned betale et a kontobeløp fastsatt av styret. Endring av a kontobeløp kan
tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.
Årsmøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige
vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp
sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige betalingen til
dekning av felleskostnader.
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene,
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere
det gjelder.
For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte
sameier i forhold til sameiebrøk.
”Boligdelen” er i definert slik: Boligseksjoner og fellesarealer som naturlig tilhører
disse.
6.1 Eierne av næringsseksjon skal dekke følgende kostnadselementer:
Byggforsikring
Vedlikehold og drift av tekniske anlegg som bare betjener næringsdelen
Vedlikehold og utskifting av vinduer og dører i næringsdelen
Vedlikehold av adkomstarealer som bare betjener næringsdelen
Vaktmestertjenester i seksjoner eller fellesarealene tilhørende næringsdelen
Håndtering av avfall fra næringsseksjonene
Kostnader til oppvarming og belysning i næringsdelen
Andre vedlikeholds- og driftskostnader knyttet til fellesarealer og anlegg i
næringsdelen
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Ovennevnte kostnader som knytter seg til den enkelte næringsseksjon betales fullt ut
av den enkelte seksjon. Kostnader som gjelder flere næringsseksjoner fordeles på de
aktuelle seksjoner iht sameierbrøk.
Kostnader til drift og vedlikehold av arealer og tekniske installasjoner, samt andre
kostnader, som både nærings- og boligseksjonene disponerer i fellesskap fordeles ihht.
sameiebrøken.
5.

LOVBESTEMT PANTERETT
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver
bruksenhet svarer til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført.

6.

ÅRSMØTE

6. 1

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år
innen utgangen av april. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
I rene boligsameier og sameier opprettet før 1.1.1998 regnes flertall etter seksjoner,
slik at har hver seksjon har en stemme.1
Alle sameiere har rett til å delta i årsmøte, med forslags-, tale-, og stemmerett.
Styreleder plikter å være tilstede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig
eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon,
styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på årsmøtet og
rett til å uttale seg.
Ved avstemming i saker som bare gjelder næringsseksjonene, har bare
næringsseksjonene stemmerett og stemmene regnes etter sameiebrøken.
Dersom det er tvil om en sak bare angår næringsseksjonene eller bare boligseksjonene
avgjøres dette ved avstemming av sameiermøtet ved alminnelig flertall hvor stemmene
regnes etter sameiebrøken.
Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og
datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende årsmøte, med mindre
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
årsmøtet gir tillatelse.

1

I sameier med både næringsseksjoner og boligseksjoner opprettet ved seksjonering etter 1.1.1998
regnes flertall etter sameierbrøk om ikke annet er fastsatt i vedtektene.
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Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og
alle vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av
årsmøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.
6. 2

Innkalling til årsmøte
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager,
høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for årsmøtet, og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Senest en uke før ordinært årsmøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes ut til
alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet.
Blir det ikke innkalt til årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i
årsmøte, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for
sameiernes felles kostnad, innkaller til årsmøte.

6. 3

Saker som skal behandles på ordinært årsmøte
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:
-

6. 4

Konstituering.
Styrets årsberetning.
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning.
Valg av styreleder.
Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Møteledelse, flertallskrav og protokoll
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver være sameier.
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke
stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:
-

ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold,
omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter,
salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
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-

andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som
medfører øking av det samlede stemmetall,
tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk
ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra
samtlige sameiere.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle
vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og
minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.
6. 5

Flertallskrav for særlige bomiljøkrav
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går
ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører
med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem
prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av
de avgitte stemmene på årsmøtet.
Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne
uttrykkelig sier seg enige.

7.

STYRET

7. 1

Styret
Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer og 2 varamedlemmer.2
Styremedlemmer behøver ikke være sameiere, men må være myndig. Styrets
medlemmer velges av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrets
leder velges særskilt. Både boligeierne og eierne av næringsseksjonene skal være
representert i styret.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse
vedtektene.

7. 2

Styrets oppgaver og myndighet

2

Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer, og at sameiermøtet også kan velge varamedlemmer
til styret. Nærmere regler om dette vedtektsfestes. I sameier med åtte eller færre seksjoner kan det med
tilslutning fra alle sameierne fastsettes i vedtektene at alle sameierne skal være medlemmer av styret.
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Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameiermøtet.
Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av årsmøtet.
Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om
ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret
sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i
fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn.
7. 3

Styremøter
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De
som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

8.

HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRE
Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på årsmøtet om avtale overfor
seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar, eller om
pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for avstemning om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 eller § 27.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

9.

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av
fasadekledning, endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan vedtatt
av årsmøtet. Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må det kun skje etter
forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 6.4
og eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er
gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse.
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Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før
byggemelding kan sendes.
10.

SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR
Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på
annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så
langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved
skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring,
skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av
forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden
oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har
gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.
Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett
etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes.

11.

MISLIGHOLD
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å
kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen
kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som
ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

12.

FRAVIKELSE
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27.

13.

MINDRETALLSVERN
Årsmøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer sameiet kan
ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel
på andre sameieres bekostning.

14.

FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører.
Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers
lønn og instruks.
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15.

REVISJON OG REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges
av årsmøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges.
(Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det
samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er boligseksjoner. I
slike sameier skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsoppgjør etter reglene i lov
om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr 35.)

16.

ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av
de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

17.

FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner
av 16.juni 2017 nr.65.
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Nabolagsprofil
TRANSPORT

BOLIGMASSE

Bergen Flesland

12.3 km

Bergen
Haukeland stasjon

13.2 km
12.1 km

Skjoldskiftet

3.8 km

Hatlestadlia

0.3 km

Kalandseid idrettsanlegg
Slåtthaug hallen

2.2 km
3.2 km

SATS Nesttun
EVO Nesttun

3.8 km
4.4 km

SPORT

VARER/TJENESTER

Enebolig 82%

Hybel/annet 9%

Blokk 9%

SKOLER, BARNEHAGER

Nesttun Senter
Kilden Senter

4 km
6.6 km

Spar Valle
Coop Extra Nesttun

0.7 km
4 km

Boots apotek Nesttun
Apotek 1 Nesttun

4 km
4.2 km

Nesttun Vinmonopol
Lagunen Vinmonopol

4 km
6.6 km

Spar Valle
Kiwi Nesttun

0.7 km
3.5 km

SKOLE

NIVÅ

KM

Kaland skole
1-7 kl
Midtun skole
1-7 kl
Slåtthaug skole
8-10 kl
Hop skole
8-10 kl
Slåtthaug videregående ...
Nordahl Grieg videregåen...
-

2.3 km
3.6 km
3.2 km
5.3 km
3.3 km
6.4 km

BARNEHAGE

Vallalia barnehage
Klem familiebarnehage
Valle familiebarnehage

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. Copyright © Eiendomsprofil AS 2019

0-5 år
1-5 år

0.7 km
0.9 km
1.2 km

Barn
(0-12 år)

41
.1%

.1%
40

Ungdom
(13-18 år)

%
18
.6

%
15
.0

Unge voksne
(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

OMRÅDE

PERSONER

HUSHOLDNINGER

Kommune: Bergen

278 556

132 557

Bydel: Fana

42 322

17 233

Grunnkrets: Sandven

937

381

DEMOGRAFI

45%

er barnefamilier

av boligene er
nyere enn 20 år

er gift
er barnefamilier
har høyskoleutdanning
har inntekt over 400.000
eier sin egen bolig
eier hytte

Eldre
(over 65 år)

BYGNINGSMASSE

33%

42%
33%
30%
34%
86%
11%

14
.2
%

.7
%
18

19
.4
%

%
0
9.

8.
4%

6.
6%

12

.7
%

18
.0

14
.

9%

%

25
.7

%

37
.7
%

BEFOLKNING

42%
45%
82%
82%

har bolig på over 120 kvm
av boligene er nyere enn 20 år
bor i enebolig
av eiendommene har pris over kr. 2,5
mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand
(*luftlinje). Kart er levert av Geodata AS. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller EMVest - Eiendomsmegler Vest Nybygg kan ikke holdes ansvarlig for feil
eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright © Eiendomsprofil AS 2019.

Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2019.

Dine notater

Egne notater
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BINDENDE KJØPETILBUD VED KJØP AV BOLIG I VY SAMEIE
Kjøper 1:

Fnr.:(11 siffer)

Kjøper 2:

Fnr.: (11 siffer)

Adresse:

Postnr./sted:

Epost kjøper 1:

Tlf.nr. kjøper 1:

Epost kjøper 2:

Tlf.nr. kjøper 2:

Undertegnede bekrefter å kjøpe leilighetsnummer..: ____ i Vy Sameie som skal oppføres på
gnr.: 82 bnr.: 255 i Bergen kommune
til fast pris kr._____________________________ skriver kroner:_________________________________00/100
med tillegg av omkostninger jfr. prosjektets salgsprospekt/prisliste.

10% av kjøpesummen, som skal være fri egenkapital, innbetales i hht
betalingsbetingelsene i prospekt/prisliste.
Långiver

Kontaktpers./tlf.nr/epost

Beløp

Kr.

Underskrift og stempel *

Kr.
Kr
Egenkapital

Kr.

*Långiver er kjent med og aksepterer, at de ikke kan få pantesikkerhet i seksjonen før skjøte til kjøper er tinglyst.
Finansieringsbekreftelsen kan ikke tilbakekalles uten samtykke fra entreprenør.








Budgiver/Kjøper er kjent med at kjøpetilbudet er bindende for kjøper når dette er innlevert til meglerforetaket.
Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert samme kjøpetilbud.
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud.
Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpetilbudet er akseptert. Kjøpekontrakten er basert på
Bustadoppføringslova. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakten når denne fremlegges.
Dersom kjøper ikke er forbruker vil det bli inngått kjøpekontrakt etter bestemmelsene i avhendingsloven.
Kjøper plikter å fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen samtidig med innlevering av
kjøpetilbudet.
Dersom det er flere kjøpere gir vi hverandre gjensidig representasjonsfullmakt slik at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss vedrørende dette kjøpetilbudet og fremtidig kontakt/korrespondanse.

Kjøper har fått seg forelagt, gjort seg kjent med og aksepterer prospekt med tegninger og beskrivelser,
kjøpekontrakten, forslag til vedtekter og prisliste samt dette kjøpetilbudet.
Sted/dato: ______________
___________________________
Signatur kjøper 1

Sted/dato: ________________

____________________________
Signatur kjøper 2
Akseptert
For selger: _________________________________
Underskrift

Kopi av legitimasjon – kjøper 1

Meglers besøksadresse:
Jonsvollsgate 2, 5011 Bergen

Kopi av legitimasjon – kjøper 2

Org.nr.:
940 434 254

Meglers postadresse:
Pb. 7999, 5020 Bergen

Forbrukerinformasjon budgiving
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag
av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3
og § 6-4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud
og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres
er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand,
kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og
selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet
i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Her gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene
tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres
budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon
om eiendommen, herunder eventuelt salgsoppgave
og teknisk rapport med vedlegg.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp
av fast eiendom.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp,
med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en
annen (man bør derfor ikke gi bud på ere eiendommer
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe ere enn
en eiendom).

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud
på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet
gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller
avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver
skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,
og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere
høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en
bindende avtale.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, akseptfrist, finansieringsplan, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker
nansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke
et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud
som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker
andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

HVA MENES MED
UNDERSØKELSESPLIKT?
Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi anbefaler derfor
en grundig gjennomgang av boligen,
gjerne sammen med en bygningskyndig person. Boligen selges i
forevist stand, og etter at bud er
akseptert vil salget bli markedsført.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.
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HVOR MYE KAN JEG LÅNE?
VI ER HER.
LÅN
Våre rådgivere i Jonsvoll gir deg gode råd om finansiering og forsikring når du skal bytte bolig.
spv.no / 915 05555

Arnhild Dale
arnhild.dale@spv.no
Tlf.: 902 55 856

Irene Jakobsen
irene.jakobsen@spv.no
Tlf.: 901 39 206

Lise Mo Nilsen
lise.nilsen@spv.no
Tlf.: 948 88 465
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Maren Karlstad Løvaas
maren.lovaas@spv.no
Tlf.: 901 51 978

Tina Elise
Beisland

Eiendomsmegler Vest
Nybygg Bergen

Eiendomsmeglerfullmektig/
Siviløkonom

99440588
tina.beisland
@emvest.no

Sist oppdatert 23.04.2019

Postboks 7999
5020 BERGEN

