EIENDOMSMEGLER VEST PRESENTERER

NYBYGG

BK1

Alverparken
Eit knutepunkt mellom Isdal og Ikenberget i Lindås
kommune. Alverparken skal no byggast ut til eit nytt,
moderne og triveleg buområde for folk i alle aldrar.

Nøkkelinformasjon
ADRESSE

PRISANTYDING

Kubbaleitet 40,
5916 Isdalstø

Sjå vedlagt prisliste

OMKOSTNINGAR*

TOTALT INKL. OMK.**

Sjå vedlagt prisliste

Sjå vedlagt prisliste

Felleskostnadar:
Fellesutgiftene er anslått til å verte
ca. kr. 300 pr. månad pr. seksjon.
Fellesutgifter skal dekkje
eierseksjonssameiets ordinære
driftsutgifter og storleik på disse
avhenger av kva for tenester sameiet
ynskjer utført i felles regi.
* 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 - sjølveigarleilegheiter i
firemannsbustadar.

77 m² / 77 m²

EIERFORM

ANTALL SOVEROM

Eigarseksjon - sjølveigande

3 soverom***

TOMT

BYGGEÅR

12.980,3 m²

2019

PARKERING

ENERGIMERKING

Kvar seksjon får ein fast
parkeringsplass på felles tomt. Det
er óg satt av fire
gjesteparkeringsplassar.

Prosjektet vil få minimum
energiklasse C.

Alverparken - BK1
Velkomen til Alverparken, eit knutepunkt mellom Isdal og Ikenberget i
Lindås kommune. Alverparken skal no byggast ut til eit nytt, moderne
og triveleg buområde for folk i alle aldrar. Herifrå kan du nyte utsikta
mot leia i Hagelsundet i sør og Håøy og Radfjorden mot vest.
Med sør-vestvendt plassering like ved Kvernafjorden ligg alt til rette for
eit godt og triveleg bumiljø med vektlegging på mellom anna deilige
park- og grøntområder. Den unike kyststien vert vidare utbygga langs
fjorden i solrike og maritime omgivnader. Det vert her også adkomst til
naustområde.
I Alverparken er det lagt vekt på vel gjennomtenkte løysingar og gode
kvalitetar for å gje deg som kjøpar enkle rammer i kvardagen.
Bygningane er planlagde og teikna av Reigstad Bygg og Eigedom AS som har lokal forankring og eit godt omdøme frå tidlegare
byggeprosjekt.

Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme.
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Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme.

6

7

Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme.
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Prosjektinformasjon

Om prosjektet
Alverparken

Seljar tek atterhald om at det kan bli gjort endringar
på storleik og utforming på dei til ein kvar tid uselde
einingane i prosjektet.
Areal som er oppgitt i prislista og på teikningar er
BRA og P-rom og er i hht bestemmingane i
NS3940:2012. På planteikningane er det angjeve eit
romareal som er nettoareal innanfor omsluttande
vegger. Det tas atterhald om mindre avvik. Angjevne
areal på planteikning er basert på foreløpige
berekningar før detaljprosjektering. Seljar tek
atterhald om retten til å foreta omdisponeringar av
arealet internt i bustaden. Ver merksam på at dette
kan endre angjeve totalt P-rom.

PROSJEKTET

Alverparken BK1 er planlagd med 8
sjølveigarleilegheiter. Leilegheitene vert liggjande i to
forskjellige bygningskroppar i form av to
firemannsbustadar.
Alverparken vil i sin heilskap oppførast i fleire byggjeog salstrinn.
Entreprenør er Reigstad Bygg og Eigedom AS,
Org.nr. 982 231 345

Ved opplysning av bustadens totale P-rom eller
totale BRA er areal avrunda til nærmaste heile tal
basert på alminnelege avrundingsprinsipp.
P-rom er stove, gong, kjøken, soverom, bad og wc.

Seljar er Sommerro Panorama AS.
Org.nr.: 997 431 901.

Areala er ikkje kontrollert av meklar.
FELLESAREAL

Det er lagt vekt på å tilpasse seg omgjevnadane i
området. Eit av hovudmåla har vore å teikna effektive
og funksjonelle romløysingar. Reigstad Bygg og
Eigedom har lang erfaring og kompetanse innan
denne type bygg.

Fellesareala består av uteområde med felles
parkeringsplass.
Utvendig blir areala for parkering asfaltert. Der det er
naturleg vert det sådd i eller lagt ferdigplen på
grøntområde.

Det vert nytta lokale underleverandørar som
utbyggar har god erfaring med.

Fellesområde f_L2 som ligg på austsida av husa vert
ferdig opparbeidd av utbyggar, og vert utstyrt med
ulike leikeapparat, samt ei mindre ballbane.
Vedlikehaldsplikt av dette vert avtala gjennom
velforeininga.

PROSJEKTNAVN:

Alverparken BK1
ADRESSA TIL EIGEDOMEN

Adressa til eigedomen er i dag Kubbaleitet 40.
Adressa kan bli endra.
Lindås Kommune fattar endeleg adressevedtak på eit
seinare tidspunkt.

Det vert montert utvendig vasskran som kan nyttast
av alle i sameiget.
Plassering etter forslag frå røyrleggar.
Avfall, postkassestativ og nettstasjon:
Dette vert sett opp på eige fellesareal like nord for
firemannsbustadene eller anna eigna plass.

EIGARFORM

Eigarseksjon
INNHALD

Leilegheitene ligg på eit plan og inneheld tre
soverom, stove med kjøkenløysing, bad, vaskerom/
bod/teknisk rom og gang.
AREAL

BRA: 77 m² + 5 m² (utvendig sportsbod)
P-rom: 77 m²
Det er laga detaljerte planteikningar for kvar
leilegheit, men det kan likevel vere naudsynt å gjere
detaljtilpassingar som ikkje går fram av teikningane.
Som døme kan det tenkast naudsynte tilpassingar for
kanalsjakter, søyler, dragarhøgder og liknande.
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Byggemåte

Standard

Husa vert bygd av treverk, med saltak og takstein.
Etasjeskilje i treverk. Det vert nytta Møre Royalbehandla kledning og terrassebord. Takstein av type
Protector eller liknande.

Dersom du er ute etter ein bustad som er enkel å
vedlikehalde med moderne løysingar har du kome til
rett stad. Alverparken er planlagd som eit triveleg og
sosialt bustadfelt med stort fokus på trivsel blant
bebuarane.

Det vert nytta ferdigbehandla vindauge i
leilegheitene. Vindauge får energiglas av god kvalitet.
Balkongdører til terrasser vert levert som skyvedør.
Der det er naudsynt med rekkverk vert dette utført i
treverk av type Møre Royal.

I Alverparken er det lagt vekt på vel gjennomtenkte
løysingar og gode kvalitetar for å gje deg som kjøpar
enkle rammer i kvardagen. Overflatene vil vere
moderne med slette vegger og tak - her vert det
gipsa, sparkla og måla. Alle overgangar vert lista.

Sjå leveranseskildring frå Reigstad Bygg og Eigedom
AS som kan oversendast ved kontakt med meklar.

STOVE
Stova vert romsleg. Her er det pene overflater med
eikeparkett på golv og lysmalte overflater. Stova ligg i
ei open løysing mot kjøkenet, med ei praktisk
rominndeling som gjev naturlege avgrensa soner
mellom stove og etestove. Store vindaugsflater set
den flotte utsikta i fokus. Frå etestovedelen er det
utgang til altan.

ENERGIMERKING

Prosjektet vil få minimum energiklasse C.
Før overtaking vil kjøpar motta energiattest for
bustaden.
Energimerking gjev relevant informasjon om
energieffektiviteten til eigedomen. Karakterskalaen
strekk seg frå A (høgast) til G (lågast). Sjå
www.energimerking.no for meir informasjon om
energimerking av bustader.

KJØKEN
Kjøkkenet i leilegheitene vert lekre og moderne.
Innreiinga vert levert av kvalitetsleverandør Designa.
Kvite, slette frontar gjev eit pent heilskapsinntrykk
saman med integrerte kvitevarer. Kvitevarer vert
levert. Overskapa går til tak.
Dersom det er ønskeleg kan kjøkenet utvidast vidare
under vindauga eller med ei kjøkenøy mot tillegg i
pris.
SOVEROM
Det vert tre soverom i leilegheitene.
Hovudsoverommet vert romsleg med god plass til
dobbeltseng og garderobe. Alle soveromma vert
lysmalte med eikeparkett på golv.
GARDEROBE
Det vert levert eit garderobeskap på 100x200 cm
per sengeplass. Garderobeskapa vert kvite. I entrèen
vert det lagt til rette for plass til to garderobeskap.
Det er mogleg å endre garderobeløysing til
skyvedørsgarderobe mot tillegg i pris.
BADEROM
Leilegheitene vert levert med lekre, heilflisa bad.
Badet vert innreia med vegghengt klosett,
baderomsinnreiing med spegel over og dusjkabinett.
Baderomsinnreiinga leverast av Linn Bad og er av
typen "Hilde" i kvit høgglans. Dusjkabinett av typen
Porsgrund Showerama 10-5. Dersom kjøpar er tidleg
ute kan dusjkabinett erstattast med dusjvegger. Sluk
med lokalt fall vil verte plassert i dusjsone. Himling
vert kvitmåla.
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Område

VASKEROM/TEKNISK ROM
Vaskerom i leilegheitene får flislagde golv. Her vert
veggene måla og det plasserast sluk i golvet. Her vil
det vere opplegg for vaskemaskin og
varmtvassbereder. Det vil òg vere nokre tekniske
installasjonar i rommet som vasskap og aggregat for
ventilasjon. Vaskerommet har tilkomst via badet.

TOMT

Tomta sitt totale areal utgjer ca. 12.980,3 kvm og vil
vere ei eigd tomt.

ENTRÈ
Entrè gjev både deg og gjestar ein varm velkomst. Yst
i gongen vert golvet flislagd. Vidare vert det
eikeparkett. Veggane og himling vil bli måla i lyse
fargar.

Arealet er henta frå kommunen sine
matrikkelopplysningar.
Alverparken førast opp på gnr.: 137, bnr.: 66 eller
fråskild del av denne i Lindås kommune.

OPPVARMING
Det leverast varme på bad, vask/teknisk rom og delar
av entrè. Radiator i stove etter behov.

Det endelege matrikkelnummeret vil vere klart når
eigedomene er seksjonert.

VENTILASJON
Det leverast balansert ventilasjon med
varmegjenvinning. Dette gjev eit godt inneklima og er
med på å halde oppvarmingskostnadar nede.
Kanalane er tenkt å gå over nedsenka himlingar,
eventuelt innkassa i kanalar ved vegg. Ventilasjon frå
kjøken går ut i vegg eller over tak.

PLASSERING

DØRER OG VINDAUGE
Innvendige dører vil vere kvite og formpressa.
Ytterdører vert kvite med innslag av glas.

Med sør-vestvendt plassering like ved Kvernafjorden
ligg alt til rette for eit godt og triveleg bumiljø med
vektlegging på mellom anna herleg park- og
grønområde og unik kyststi i solrike og maritime
omgivnader.

Velkomen til Alverparken, eit knutepunkt mellom Isdal
og Ikenberget i Lindås kommune. Alverparken skal no
byggast ut til eit nytt, moderne og triveleg buområde
for folk i alle aldrar. Herifrå kan du nyte utsikta mot
leia i Hagelsundet i sør og Håøy og Radfjorden mot
vest.

HEKSESOT
Med dagens tette bygningar og miljøvenleg måling
kan heksesot førekome i bustaden. Det er viktig å
ventilere godt, spesielt det første året, for å unngå
dette. Utbyggar gjev ingen garanti mot dette.

Kyststien vert vidare etablert under utbygginga av
feltet. Det vert her også atkomst til naustområde med
to eksisterande naust som bebuarane fritt kan nytta
seg av.

BRANNVERN
Kvar leilegheit vert levert med røykvarslar og
brannsløkkeapparat.

Frå Alverparken er det gangavstand til både
Alversund skule og offentlege servicetilbod ved
regionsenteret Knarvik. Innan kort gangavstand finn
ein flott opparbeida badeplass i Isdal, barnehage ved
Stølen samt daglegvarebutikkar som Kiwi på
Ikenberget og Eurospar i Isdal.
Til Bergen sentrum og Mongstad tar det ca. 30 min.
med bil.

LOFT
Leilegheitene i andre etasje vil ha loftsluke. Det
monterast sponplategolv på ca. 5 kvm på loftet for å
gjere inspeksjon enklare, samtidig som det vert
tilgang til enkel lagring.
BELYSNING
Det leverast fire downlights i taket på badet. På
vaskerommet, i utebod og på loft vert det levert
lampe. Det vert utvendig lampe ved inngangsdør og
ved terrasse.

PARKERING

Sameiget disponerer 12 parkeringsplassar. Desse kan
sameiget sjølve organisere slik dei finn det naturleg.
Det vert lagt trekkerør for straum til el-bil fram til 8
parkeringsplassar. Eventuell kostnad med tilkopling
betalast av kunde. Straum betalast av kvar enkelt
kunde.

EL-PUNKT OG SIKRINGSSKAP
Leverast etter gjeldande krav og monterast etter
forslag frå EL-montør.
UTVENDIG FORDELINGSSKAP FOR STRØM
Vert plassert etter anbefaling frå EL-montør.
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Økonomi

SPORTSBODAR

Inkludert i kjøpesummen følgjer ein utvendig
sportsbod plassert på fellesareal ved
parkeringsplassane. Sportsbodane tildelast av
utbyggar. Kvar bod vil ha lys og ein stikkontakt.
Bodane vil ikkje bli isolert eller vere oppvarma, og
kan ha høg luftfuktigheit.

PRISER

Bustadene seljast til faste priser. Sjå den til einkvar
tid gjeldande prisliste.

VEG, VATN OG AVLØP

Sjølv om leilegheitene seljast til faste priser leverer
kjøpar inn eit «kjøpetilbod». Forskrift om
eigedomsmekling §§ 6-2 og 6-3 regulerer korleis
bodgjeving skal førekome. Særleg viktig for deg som
forbrukar er § 6-3 (4) som bestemmer at meklar kun
kan «…..formidle bod, aksepter og avslag som er gitt
skriftleg. Oppdragstakar skal innhente gyldig
legitimasjon og signatur frå bodgjevar før bod
formidlast.». Kjøpetilbodet skal, om ikkje anna er
særskild avtalt, gjevast ved at ein fyller ut
Eiendomsmegler Vest AS sitt kjøpetilbod. Meklaren
må alltid varslast på telefon før bod sendast inn.

Private anlegg fram til offentleg tilknyting for vatn og
avløp.
Vegen som er merka o_v3 i reguleringa blir offentleg.
f_V6 blir privat veg.
Eigarane er solidarisk ansvarleg for vedlikehald av
veg, vatn og avløp.
ADKOMST

Frå Knarvik følg Lindåsvegen nordover mot Radøy.
Ved rundkøyring før Alverflaten tar ein til venstre mot
Isdalstøbakken og neste til venstre igjen. Etter ca.
100 meter nede i bakken tar ein av til høgre mot
Kubbaleitet. Følg deretter vegen mot Alverparken på
høgre hånd.

Kjøpetilbodet er bindande for seljar når seljar har
akseptert kjøpetilbodet.
Seljar står fritt til når som helst, og utan forutgåande
varsel, å endre prisane på uselde bustader.

REGULERINGSFORHOLD

Tomta er regulert til bustadføremål og er ein del av
reguleringsplanen for Kubbaleitet med AreaplanID
1263-201215.

FELLESUTGIFTER

Fellesutgiftene er anslått til å verte ca. kr. 300 pr.
månad pr. seksjon. Det understrekast at dette er eit
foreløpig estimat basert på priser for år 2018.
Endelege fellesutgifter kan avvike.

Reguleringsplanens føremål er å legge til rette for
varierande typar bustader, frå konsentrert busetnad
til områder for småhus og frittliggande einebustader,
videre naust, kai, badeplass med tilhøyrande
infrastruktur og grøntområde. Føremålet er i samsvar
med kommunedelplan.

Fellesutgifter skal dekke eigarseksjonssameiget sine
ordinære driftsutgifter og storleik på disse avhenger
av kva for tenester sameiget ynskjer utført i felles
regi. Fellesutgiftene skal også dekke grunnpakke for
tv og internett, straum og lys i fellesareal, samt til
vedlikehald av fellesareala.

Reguleringskart og reguleringsføresegner er inntatt i
prospektet.

Kostnadar til drift og vedlikehald av sameiget sitt
fellesareal påkvilar sameigarane felles, i samsvar med
dei enkelte sameigebrøker. Felleskostnadane kan
mellom anna dekke forsikring av bygningane, lys og
evt. vaktmeisterteneste, forretningsføring og andre
driftskostnadar.
Det vert inngått avtale om levering av tv- og
internettpakke med Altibox-Bergen fiber. Ein slik
avtale (grunnpakke) vil ha ei bindingstid på tre år og
inngåast av utbyggar før sameiget er satt i drift. Det
vert mogleg for den enkelte seksjonseigar å utvide
pakken for eigen rekning. Det tas atterhald om at
prisane frå leverandør kan bli endra.
Fastsetjing av driftsbudsjett og fellesutgifter for
første år vert vedteke på sameiget sitt konstituerande
sameigarmøte. Felleskostnadane fordelast etter
sameigarbrøken.

15

Kjøpar kan ikkje motsetje seg eller krevje prisavslag/
erstatning for tinglysingar av øvrige naudsynte
erklæringar/avtalar o.l. vedkomande sameige,
naboforhold eller forhold pålagt av myndigheitene
knytt til gjennomføringa av prosjektet innanfor
reguleringsplanen.

USELDE EININGAR

Utbyggar er ansvarleg for, og svarar for
fellesutgiftene, for eventuelle uselde einingar etter
ferdigstilling.
OFFENTLEGE AVGIFTER

Kommunale avgifter fastsetjast når bustadene er
ferdig bygd og betalast av den enkelte seksjonseigar
direkte til kommunen utanom fellesutgiftene.

Bustadene seljast fri for pengehefte med unntak av
bustadsameiget si legalpant i kvar seksjon som
sikkerheit for oppfylling av den enkelte sameigar sine
fellesforpliktingar jf. lov om eigarseksjonar.

SERVITUTTAR/RETTAR/HEFTE

Bustadene vert overdradd med dei rettar og
forpliktingar som grunnboka viser. Eigedomen har
følgande tinglyste pengehefte/servituttar som vil
følgje eigedomen :

Kopi av tinglyste servituttar kan ein få ved å ta
kontakt med meklar.
Ver merksam på at det kan verte tinglyst ytterlegare
servituttar for gjennomføringa av prosjektet.

06.06.1932 900291-1/51 - Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

ADGANG TIL UTLEIGE

Bustadane er sjølveigne og kan fritt leigast ut.

20.08.1938 2012-1/51 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:86

FORSIKRING

Utbyggar forsikrar eigedomen i byggeperioden. Det
er tekna prosjektforsikring gjennom Frende
Forsikring.

10.09.1948 900291-1/51 - Bruksrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Frå overtakinga vil eigedomen vere forsikra gjennom
sameiget si fellesforsikring. Sameigarane er ansvarleg
for å teikne forsikring med eit forsikringsselskap frå
overtakinga.

06.07.2011 529587-1/200 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:93 Rett til
gangsti

Kjøpar må sjølv sørgje for innbuforsikring og
forsikring av evt. særskilte påkostningar.

22.05.2018 785430-1/200 - Bestemmelse om
adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:49
Rettighetshaver: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:94 Adkomstrett
til fots Gjelder denne registerenheten med flere

VEDTEKTER

Det er utarbeida utkast til vedtekter for sameiget. Det
forutsetjast at kjøpar aksepterer vedtektsutkastet
som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til
endringar kan fremjast i samsvar med vedtektene og
eigarseksjonslova på seinare sameigarmøte. Utkast til
vedtekter er inntatt bak i prospektet.

20.08.1928 5150-2/51 - Registrering av grunn Denne
matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1263 Gnr:137 Bnr:49
03.08.2000 5151-2/51 - Grensejustering målebrevet
erstatter målebrev tinglyst 09.04.96 dagb.nr. 2327
Gjelder denne registerenheten med flere

LIKNINGSVERDI

Likningsverdi er p.t. ikkje fastsett. Likningsverdien
fastsetjast av Likningskontoret etter ny
berekningsmodell som tar omsyn til om bustaden er
ein ”primærbustad” (der bustadeigaren er
folkeregistrert busett) eller ”sekundærbustad” (alle
andre bustadar ein måtte eige). Likningsverdien for
primærbustader vil normalt utgjere inntil ca 30 % av
den berekna kvadratmeterprisen multiplisert med
arealet til bustaden. For sekundærbustader vil
likningsverdien utgjere 80 % av den berekna
kvadratmeterprisen multiplisert med arealet til
bustaden.

03.08.2000 5151-2/51 – Målebrev
03.08.2000 5151-3/51 - Grensejustering målebrevet
erstatter målebrev tinglyst 09.04.96 bagboknr.2329
Gjelder denne registerenheten med flere
03.08.2000 5152-1/51 - Målebrev
03.08.2000 5152-2/51 - Grensejustering målebrevet
erstatter målebrev tinglyst des. 1974
23.08.2018 1173991-1/200 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1263
Gnr:137 Bnr:69 Elektronisk innsendt

Sjå http://www.skatteetaten.no for nærare
informasjon.
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Kjøpsvilkår

VELFOREINING

Alle bebuarar er pliktig til medlemskap i Alverparken
velforeining. Velforeininga skal syte for vedlikehald og
utvikling av felles leik/opphaldsareal i heile
Alverparken. Pris på medlemskap vil verte fastsett av
styret i foreininga.

PRISER

Sjå vedlagt prisliste.
MILJØ

Bustadene seljast til faste priser. Sjå den til einkvar
tid gjeldande prisliste.

Reigstad Bygg og Eigedom AS har i mange år drive
med avfallssortering og har i alle år hatt stort fokus
på sortering av avfall.

Sjølv om leilegheitene seljast til faste priser leverer
kjøpar inn eit «kjøpetilbod». Forskrift om
eigedomsmekling §§ 6-2 og 6-3 regulerer korleis
bodgjeving skal førekome. Særleg viktig for deg som
forbrukar er § 6-3 (4) som bestemmer at meklar kun
kan «…..formidle bod, aksepter og avslag som er gitt
skriftleg. Oppdragstakar skal innhente gyldig
legitimasjon og signatur frå bodgjevar før bod
formidlast.». Kjøpetilbodet skal, om ikkje anna er
særskild avtalt, gjevast ved at ein fyller ut
Eiendomsmegler Vest AS sitt kjøpetilbod. Meklaren
må alltid varslast på telefon før bod sendast inn.
Bodgivar er kjend med at meklarføretaket er adressat
for seljar og at kjøpetilbodet difor er bindande for
bodgivar straks det er innlevert meklarføretaket.
Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart
kjøpetilbod herunder bestemme om dei vil akseptere
sal til selskap, samt om dei vil akseptere sal av fleire
leilegheiter til same kjøpar.
Kjøpetilbodet er bindande for seljar når seljar har
akseptert kjøpetilbodet.
Seljar står fritt til når som helst, og utan forutgåande
varsel, å endre prisane på uselde bustader.
KOSTNADAR

Sjå vedlagt prisliste.
KJØPESUM OG KOSTNADAR

Sjå vedlagt prisliste.
FINANSIERING

Finansiering i Sparebanken Vest etter banken si
kredittvurdering. Kontakt meklar, eller ring tlf:
91505555.
Dersom det er ynskjeleg, og kunden gjev sitt
samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbod
om forsikring, finansiering eller plassering gjennom
Sparebanken Vest.
FINANSIERINGSBEVIS

Saman med kjøpetilbodet må kjøpar innlevere utfylt
og underteikna finansieringsgodkjenning.
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TILVAL/ENDRINGAR

SALGSVILKÅR

Det vert utarbeida ein tilvalsmeny der
valmoglegheitene og priser vil stå. Tilval avtalast
særskilt mellom seljar og kjøpar. Seljar har tilgang på
fleire alternative valmoglegheiter. Prosjektet er basert
på serieproduksjon, og det kan ikkje påreknast
moglegheit for endringar ut over tilvalsmenyen. Alle
tilvalsbestillingar skal vere seljar sin representant i
hende seinast ved dei tidsfristar som fastsetjast av
seljar i høve til framdriftsplanen for prosjektet.
Tilvalsbestillingar som fakturerast av seljar og
betalast til meklar vert ståande på meklar sin
klientkonto inntil overtaking og tinglysing av skøyte,
alternativt kan seljar krevje beløpet utbetalt frå
meklar mot å stille garanti i samsvar med bufl. § 47.

Bustadene seljast etter bustadoppføringslova.
Utbyggar stiller garanti straks etter opning av
byggelån, minimum sal er oppnådd og
igangsetjingsløyve føreligg, jfr. buofl. § 12. Dersom
utbyggar stiller garanti etter bustadsoppføringslovas
§ 47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetalast til
seljar før overtaking og tinglysing av skøyte. Renter
opptent på klientkonto tilfell kjøpar inntil seljar stiller
forskotsgaranti etter bustadoppføringslovas § 47 eller
skøytet til kjøper er tinglyst. Innbetalt beløp til meklar
sin klientkonto høyrer til kjøpar og kan fritt
disponerast av kjøpar inntil seljar har stilt
forskotsgaranti eller skøyte til kjøpar er tinglyst.
MELLOMBELS BRUKSLØYVE/FERDIGATTEST

Kjøpar kan ikkje krevje utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrar leilegheita sin kjøpesum
med meir enn 15 %. Kjøpar kan ikkje krevje å få utført
endrings- eller tilleggsarbeid dersom dette vil føre til
ulemper for seljar som ikkje står i forhold til kjøpar si
interesse i å få utført arbeidet, arbeid som hindrar
rasjonell framdrift, eller arbeid som rører ved
rammeløyvet. Det vert elles vist til bufl. § 9.

Ferdigattest eller mellombels bruksløyve skal vere
gjeve før overtaking kan finne stad.
Dersom bruksløyve manglar, tilrår meklar at
overtaking vert utsett og at kjøpar ikkje overtar.
KONSESJON

Kjøpet krev ikkje konsesjon.

Fakturering/betaling av tilleggsarbeid/-leveransar
som ikkje går gjennom utbyggar omfattast ikkje av
garantiane utbyggar er pliktig å stille. Slik betaling vil
vere å rekne som usikra. Dersom betaling av
tilleggsarbeid/-leveransar finn stad før overtaking
risikerer kjøpar å tape sine pengar dersom
entreprenør/leverandør/utbyggar går konkurs. Meklar
anbefaler kjøpar ikkje å betale leverandør/utbyggar
før overtaking av bustaden og heimelsoverdraging
finn stad. Dette må kjøpar avtale med leverandør i
forkant.
Ver merksam på at seljar eller seljar sin representant
vil berekne seg ein tilleggskjøpesum/eit prispåslag
som fylgje av tilvalsarbeid og/eller endringar og økte
garantikostnadar.
Seljar har ein tilvalsmeny der det mellom anna kan
gjerast endringar innanfor følgjande:
1. Justere plasseringar på EL-punkt.
2. Velje ut prosjektflis som utbyggar har. 9 ulike flisar.
3. Ta ut fargar på innvendige vegger. 3 fargar er med.
4. Kjøkkenløysing kan endrast mot evt tillegg i pris.
5. Eikeparkett er med, men kan endrast mot tillegg i
pris.
6. Møblar på bad kan endrast mot evt tillegg i pris.
BETALINGSVILKÅR

Kjøpesummen og kostnadar forfell til betaling ved
overtaking.
Kjøpar er ikkje forplikta til å betale inn nokon del av
kjøpesummen før utbyggar har stilt garanti etter
bestemmingane i bustadoppføringslovas §12.
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Øvrige kjøpsforhold

Ferdigstilling

VISNING

Seljar har estimert ferdigstilling av bustader og
uteareal ila. siste kvartal 2019. Dette tidspunktet er
foreløpig og ikkje bindande og utløyser ikkje
dagmulkt. Seljar skal fastsetje ein overtakingsperiode
som ikkje skal vere lenger enn 3 månader. Seljar skal
skriftleg varsle kjøpar om når overtakingsperioden
startar og sluttar. Seinast 4 veker før ferdigstilling av
bustaden skal seljar gje kjøpar skriftleg melding om
endeleg overtakingsdato. Den endelege datoen er
bindande og dagmulktsutløysande, og skal liggje
innanfor overtakingsperioden.

Sjå www.emvest.no eller www.finn.no. Elles etter
avtale med meklar.
Av omsyn for eigen tryggleik må interessentar og
kjøparar ikkje ta seg inn på byggeplassen utan avtale
med meklar.
KREDITTVURDERING/DOKUMENTASJON AV
FINANSIERINGSEVNE

Seljar tar atterhald om retten til å foreta
kredittvurdering av kjøparar, og kan avvise ein kjøpar
som ikkje er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Dersom prosjektet ferdigstillast tidlegare enn
pårekna og bustadene er klare for overtaking, kan
seljar krevje at overtaking framskundast tilsvarande.
Slik framskunda overtaking skal varslast kjøpar
minimum 2 månader før overtakingstidspunktet.
Seljar skal kalle inn til overtakingsforretning etter
bustadoppføringslova § 15. Seljar er ansvarleg for at
det skrivast protokoll frå overtakingsforretninga, i
samsvar med vedlegg til denne kontrakt.

OVERDRAGING/RESALG/TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT

Ynskjer kjøpar å selje kjøpekontrakten (bustaden)
vidare før prosjektet er ferdigbygd og kjøpar har
overtatt bustaden, vil seljar og garantist ta atterhald
om retten til å godkjenne ei kvar overdraging. Ved
seljar si eventuelle godkjenning av ein slik transport,
skal kjøpar betale eit administrasjonsgebyr på kr.
50.000,- inkl. mva. til seljar. I tillegg kjem utgifter
ved bruk av meklar ved vidaresal.

Kjøpar svarar frå overtakinga for alle eigedomen sine
utgifter og oppbærer eventuelle inntekter.
Seljar skal overlevere eigedomen til kjøpar i ryddig
og byggreingjort stand. Eigedomen skal ha
ferdigattest eller mellombels bruksløyve før
overlevering til kjøpar.

Påkrevde endringar av garantiar ved eit evt.
vidaresal/transport kostast ikkje av seljar/utbyggar.
Desse må eventuelt dekkast av kjøpar.
KOSTNADAR VED AVBESTILLINGAR

Ved kjøp av eigarseksjon gjennomførast overtaking
av fellesareal med styret til sameige. Ved overtaking
mot mellombels bruksløyve, til dømes der fellesareal
ikkje er ferdig opparbeidd, er seljar forplikta til å
skaffe til veg ferdigattest innan rimeleg tid og seinast
før mellombels bruksløyve er utgått på tid. Skulle
denne situasjonen oppstå, er meklar forplikta etter
eigedomsmeklingslova til å gjere kjøpar merksam på
at det bør etablerast tilstrekkeleg sikkerheit for
kjøparen sitt krav. Meklar skal deretter bistå partane
med å etablere eit tilfredsstillande
sikkerheitsarrangement som tek i vare kjøparen sine
interesser.

Kjøpar kan avbestille i samsvar med reglane i
bustadoppføringslova. Ved ei eventuell avbestilling
før seljar har vedtatt byggestart, betalar kjøpar etter
bustadoppføringslova § 54 eit avbestillingsgebyr på
kr. 50.000,- Ved avbestilling etter vedtatt byggestart
kan seljar krevje erstatning for sitt økonomiske tap
som fylgje av avbestillinga etter § 53. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeid betalast i sin heilskap.
KJØPEKONTRAKT

Seljar vil nytte ein standard kjøpekontrakt. Det
føresetjast at kjøpetilbod vert gitt på grunnlag av
denne kjøpekontrakten, og ein eventuell aksept vert
gitt under same føresetnad. Standard kjøpekontrakt
er inntatt i prospektet.

Risikoen for eigedomen går over på kjøpar når kjøpar
har overtatt bruken av eigedomen. Overtar kjøpar
ikkje til fastsett tid, og årsaka ligg hjå han, har kjøpar
risikoen frå det tidspunktet eigedomen kunne vore
overtatt.

Sal til kjøparar som ikkje er forbrukarar fell utanfor
bustadoppføringslovas anvendingsområde. For slike
kjøparar vil særskilde vilkår gjelde, mellom anna vil
det ikkje være krav til at seljar stiller garanti og kjøpar
kan ikkje avbestille. Kontakt meklar for kopi av
kjøpekontrakt basert på bestemmingane i
Avhendingslova, som nyttast ved sal til ikkjeforbrukarar.

Når risikoen for eigedomen er gått over på kjøpar, fell
ikkje kjøpar si plikt til å betale kjøpesummen bort ved
at eigedomen vert øydelagd eller skadd som fylgje
av ei hending som seljar ikkje svarar for.
Sjå elles punkt om «Særskilte atterhald».
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Viktig informasjon

Leveranseskildring og kontraktsyting er basert på
dagens avgifter, lovverk og reglar.
Beskrive utstyr som går ut av produksjon i tida frå
leveranseskildringa er laga til bygget vert oppført, vil
måtte endrast til nye produkt med same kvalitet og
yting.

Salsprospekt og prosjektbeskriving er utarbeida for å
orientere om prosjektet sine generelle bestanddeler,
funksjonar og planlagde organisering, og er soleis
ikkje ei komplett beskriving av leveransen. Det visast
elles til salsteikningar og kjøpekontrakt med vedlegg.
Alle illustrasjonar, 3D-animasjonar, skisser, ”møblerte”
planteikningar m.m. er kun meint å danne eit inntrykk
av den ferdige bygningsmassen, og kan ikkje sjåast
på som endeleg leveranse. Innteikna utstyr/inventar
føl ikkje med, bortsett frå kvitevarer. Det kan difor
kome fram element i presentasjonsmaterialet som
ikkje inngår i leveransen. Inventar som er merka med
stipla linjer føl ikkje med. Generelle beskrivingar av
prosjektet i sals- og marknadsføringsmateriale vil
ikkje passe for alle bustadene.

SÆRSKILTE ATTERHALD

Seljar tar atterhald om endelege offentlege
godkjenningar av prosjektet, her under ramme- og
igangsetjingsløyve. Det føreligg godkjend
reguleringsplan for området. Byggeløyve vart gjeven i
2018.
Utbyggar tar atterhald om retten til å foreta endringar
i prosjektet som ikkje vesentleg forringar kvaliteten til
prosjektet eller standard, her under arkitektoniske
endringar, materialval, leverandørar og/eller i
konstruksjonar og/eller tomtetilpassing utan
førehandsvarsel. Eventuelle endringar skal ikkje
redusere bygget sin tilsikta kvalitet. Slike endringar er
ikkje å sjå som manglar ved ytinga. Det same gjeld
dei endringar som må gjerast som følgje av
kommunen si byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsetjingsløyve samt andre offentlege løyver.
Seljar vil, så langt det er praktisk mogleg, informere
kjøpar om slike endringar.

Kjøpar oppmodast særskilt til å vurdere solforhold,
utsikt og plassering i forhold til terreng og
omkringliggjande eksisterande og framtidig
bygningsmasse mv. før eit eventuelt kjøpetilbod.
Det kan vere avvik mellom dei planskisser,
planløysingar og teikningar som er presentert i
prospektet, og den endelege leveransen. Dersom det
er avvik mellom teikningar i prospekt/Internettside
og leveransebeskrivinga i den endelege kontrakt
med kjøpar, vil leveransebeskrivinga ha forrang og
omfanget av leveransen er avgrensa til denne.
Sjakter og VVS-føringar er ikkje endeleg innteikna og
nedkassingar/foringar i himling vil stadvis kunne
førekomme.

Seljar tar atterhald om å overdra rettar og plikter
etter denne kjøpekontrakt til eit anna selskap (til
dømes eit utbyggarselskap). Kjøpar aksepterer ei slik
eventuell overdraging.
LOVGRUNNLAG

Bustadene seljast til forbrukarar i samsvar med
Bustadoppføringslova, til andre kjøpargrupper
gjennomførast salet etter bestemmingane i
Avhendingslova.

Vindaugsplasseringa i den enkelte bustad kan avvike
noko frå dei generelle planar, som fylgje av mellom
anna den arkitektoniske utforminga av bygget.
Ver merksam på at utomhusplanen i salsprospektet
ikkje er ferdig detaljprosjektert og at endringar vil
førekomme. Renovasjon, støttemurar, fallsikringar,
leikeplassar, belysning, fordelarskap, kummer og
liknande vil bli plassert slik det er hensiktsmessig i
forhold til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon
vil kunne avvike i forhold til utomhusplan.

Etter at bustadene er ferdigstilte seljast bustadene
etter Avhendingslova til både forbrukarar og
næringsdrivande.
Med unntak av dei avkortingar som fylgjer av
sameiget sine vedtekter og av eigarseksjonslova, har
seksjonseigarane full rettsleg rådigheit over sine
seksjonar. Seksjonseigarane kan fritt pantsetje, selje
og leige ut sine seksjonar. Eitkvart sal eller bortleige
av seksjonar skal meldast skriftleg til sameiget sin
forretningsførar med opplysing om kven som er ny
eigar/leigetakar.

Ved overtaking kan det stå att mindre utvendige og/
eller innvendige arbeid på eigedomen sine
fellesareal. Dersom utomhusarbeid ikkje er fullført og
overtakingsforretning av disse ikkje er haldne, vil eit
førehaldsmessig beløp pr. bustad/seksjon holdast
tilbake på meklars konto fram til overtakingsforretning
av utomhus er gjennomført.

ILLUSTRASJONAR

Me gjer merksam på at endeleg fasade/
bygningsutforming og materialbruk vil kunne avvike
frå datateikningar når bygget prosjekterast og vert
ferdigbygd. Fargeval på illustrasjonar er gjort ut frå
eit grafisk syn, det kan bli vald andre fargar på det
endelege prosjekt. Illustrasjonane må med andre ord
ikkje sjåast som eit foto av ferdig bygg.

Overtaking av fellesareal vil bli gjennomført med
sameiget sitt styre etter overtaking av seksjonane.
Kjøpar må akseptere at styret til sameiget skal
representere alle sameigarane ved overtaking av
fellesareal.
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EIGAR- OG ORGANISASJONSFORM

EIENDOMSMEGLER VEST

Alverparken BK1 vil bli organisert og eigd som eit
eigarseksjonssameige i samsvar med
eigarseksjonslova. Kjøpar vil få skjøte på sin eigen
seksjon.

Prosjektet seljast av Eiendomsmegler Vest, avd.
prosjekt, org.nr. 940 434 254, som vart etablert som
eigen eigedomsavdeling i Sparebanken Vest i 1974.
Me har i dag salskontor i Hordaland, Rogaland og
Sogn og Fjordane. Me legg stor vekt på høg fagleg
standard hjå alle våre medarbeidarar, og satsar på
høg kompetanse og fagleg utdanna meklarar.
Gjennom vårt kontornett på Vestlandet har me ei
sterk lokal forankring og meklarar som kjenner
bustadmarknaden der du bur. Høg fagleg
kompetanse og lokal kunnskap gjer oss profesjonelle
og gjev oss naudsyn erfaring og kunnskap om
marknaden, lovgjeving og bustadrådgjeving.

Når ein kjøper ei leilegheit i eit eigarseksjonssameige
vert ein eigar av eigedomen og eigedomen sine
installasjonar saman med dei andre seksjonseigarane.
Seksjonen/leilegheita eig ein eksklusivt.
Leilegheiter med sportsbodar vil få dette arealet
tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbyggar tar
atterhald om annan organisering av disse areala,
dersom det skulle vise seg naudsynt eller
hensiktsmessig. Seksjonseigarane har felles bruksrett
til sameigets fellesareal.

Planlegg du å kjøpe ny bustad i eit bustadprosjekt?
Start med gratis meklartakst - så veit du kva
bustaden din er verdt. Då får du ei profesjonell
vurdering av verdien til bustaden i dagens marknad
basert på meklarane sin kunnskap om prisen på
eigedomen og plassering. Med vår erfaring og
lokalkunnskap har våre meklarar tilgang til solid
dokumentasjon på prisutvikling i ditt nærområde.

For ordens skuld gjer me dykk merksam på at
eigarseksjonslova ikkje gjev anledning til at meir enn
to bustadseksjonar ervervast av ein og same fysiske/
juridiske person.
Seljar tar atterhald om annan organisering av det
framtidige eigarseksjonssameiget, her under
atterhald om oppdeling i to sameiger, anna tal
bustader, og liknande.

VEDERLAG TIL MEKLAR

Seljar betalar vederlaget til meklar som utgjer kr.
62,500,- mva. pr. selde eining.

EIGARSEKSJONSSAMEIGE

Sameigets føremål er å ivareta alle saker av felles
interesse for sameigarane, sørge for drift og
vedlikehald av felles infrastruktur, som til dømes
forretningsføring, straum til internbelysning osv.
Kostnadar i samband med sameiget fordelast i
samsvar med sameiget sine vedtekter. Sjå vedlagte
forslag til vedtekter.
Sameiget leiast av eit styre vald av seksjonseigarane.
Utbyggar bistår sameige ved oppstartsmøte.
Sameige står fritt til å evt nytte forretningsførar.
MEKLAR SIN RETT TIL Å STOPPE GJENNOMFØRING AV
TRANSAKSJONEN

I samsvar med Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot kvitvasking og terrorfinansiering mv. er meklar
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av
oppdragsgivar og/eller eventuelle reelle rettshavarar
til salsobjektet. Det same gjeld for medkontrahenten
til oppdragsgivar og/eller eventuelle reelle
rettshavarar til salsobjektet. Dersom nemnde partar
ikkje oppfyller loven sine krav til legitimasjon eller
meklar har mistanke om at transaksjonen har
tilknyting til utbytte av ei straffbar handling eller
forhold som rammast av straffeloven §§ 147 a, 147 b
eller 147c kan meklar stoppe gjennomføringa av
transaksjonen. Meklar kan ikkje haldast ansvarleg for
dei konsekvensar dette vil kunne medføre for
oppdragsgivar og/eller eventuelle reelle rettshavarar
til salsobjektet eller
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Kontakt
EIGAR

Sommerro Panorama AS
ANSVARLEG MEKLAR

Ørjan Tredal | Salsleiar
Eigedomsmeklar MNEF
Tlf.: 92806271
E-post: orjan.tredal@emvest.no
MEKLARAR

Susanne Holt Hulsman | Prosjektleiar Vestland
Eigedomsmeklarfullmektig
Tlf. 91558863
E-post: susanne.hulsman@emvest.no
Adrian Perez | Prosjektkoordinator
Eiendomsmeklar
Tlf. 90677327
E-post: adrian.perez@emvest.no
BESKRIVING OG SALSINFORMASJON

Prosjektbeskrivinga inneheld informasjon om
materialval, arbeid og tenester som inngår i
leveransen, samt planlagt organisering av bustader,
fellesareal og garasjeanlegg. Vidare inneheld den
informasjon om betaling av kjøpesum og kostnadar,
økonomiske og juridiske forhold.
Det tas atterhald om trykkfeil i prospektet.
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Finn din leilighet

Leilighet A101 og B101

Plantegning
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Leilighet A102 og B102

Plantegning
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Leilighet A201 og A202

Plantegning
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Leilighet A202 og B202

Plantegning

31

Vedlegg

Nabolagsprofil
TRANSPORT

BOLIGMASSE

Bergen Flesland

45.4 km

Bergen
Arna stasjon

29.3 km
26.3 km

Hordasmia

0.6 km

SPORT

Nordhordlandshallen
Knarvik idrettsanlegg

1.6 km
1.7 km

Knarvik treningssenter 24/7
Sprek & Blid - Studio Nor

2.5 km
2.9 km

VARER/TJENESTER

Enebolig 81%

Rekkehus 8%

Annet 6%

Blokk 6%

SKOLER, BARNEHAGER

Knarvik Senter
Horisont

1.9 km
14.4 km

EuroSPAR Isdalstø
Kiwi Ikenberget

0.7 km
1.4 km

Apotek 1 Promenaden
Vitusapotek Knarvik

1.8 km
2 km

Knarvik Vinmonopol

2.5 km

EuroSPAR Isdalstø
Kiwi Ikenberget

0.7 km
1.4 km

Shell/7-Eleven Nyborg
Narvesen Åsane storsenter

14.4 km
18.5 km

1-2-3 Isdalstø
Smart Isdalstø

0.2 km
0.5 km

SKOLE

NIVÅ

KM

Knarvik barneskule
1-7 kl
Nordhordland Kristne Grun... 1-10 kl
Alversund skule
1-7 kl
Knarvik ungdomsskule
8-10 kl
Knarvik vgs. - Avd. Juvikstø...
Knarvik vgs. - Avd. Kvernhu...
-

1.9 km
1.9 km
2.8 km
1.6 km
1.4 km
1.9 km

BARNEHAGE

Trollskogen barnehage
1-6 år
Alversund Montessoribarne...
Knarvik barnehage
1-5 år

For kilder og annen info om Nabolagsprofil se neste side. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

1.1 km
1.6 km
1.7 km

Barn
(0-12 år)

Ungdom
(13-18 år)

6%
16
.

Unge voksne
(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

OMRÅDE

PERSONER

HUSHOLDNINGER

Kommune: Lindås

15 731

6 413

Grunnkrets: Alvermarka

1 550

603

DEMOGRAFI

43%

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

39%

36%
39%
27%
39%
83%
8%

14
.9
%

38
.8
%

18
.1%

18
.4
%
.2
10

8.
4%

%

18
.1%

17
.

3%

38
.4

%

BEFOLKNING

60%
43%
81%
72%

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 2018.

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 2018.
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FORSLAG TIL VEDTEKTER
FOR SAMEIET Alverparken BK1

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

NAVN OG OPPRETTELSE
Sameiets navn er Alverparken BK1 og har gårdsnummer: 137 og bruksnummer: 66 i
Lindås kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst [dato]
Sameiet består av åtte boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den
[dato].

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 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
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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. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler.
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 vil bli seksjonert som en tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Styret i sameie kan gjøre endringer i organisering av biloppstillingsplassene dersom
dette er nødvendig.
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
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.
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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
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.

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.
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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.

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.
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.
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
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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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,
andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
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-

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.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse
vedtektene.

7. 2

Styrets oppgaver og myndighet
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.

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 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.
Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før
byggemelding kan sendes.

10.

SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR
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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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Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i
reguleringsplanar.

søknad om tiltak for kvart av desse felta sendast inn
ein utomhusplan i målestokk 1:500 som syner
avkøyring, opparbeiding av terreng, eksisterande og
framtidig terreng, tilhøve til nabobygg , murar og
trappar og illustrasjonar som viser fjernverknad og
tilpassing til terreng. Illustrasjonsplan datert
08.04.15 skal vere rettleiande.

(kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan)

LINDÅS KOMMUNE
DETALJREGULERING –
REGULERINGSFØRESEGNER FOR
KUBBALEITET GNR.137, BNR. 38, 66, 69, 77,
477, 487, 185, 521 M.FL., LINDÅS
jf. plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.
____________________________________________________________

Saksnr. 14/1897
Nasjonal arealplan-ID 1263-201215.
Vedteken 17.12.2015
Sist revidert 21.01.2016

2.1.3

Krav til søknad for teknisk opparbeiding av
infrastruktur. Det skal leggast ved prosjekteringsunderlag for kjøreveg og godkjent VA rammeplan.

2.1.4

Ved opparbeiding av gangvegar skal tilhøve til
terreng og landskap alltid vurderast i høve til
universell utforming.

2.2

VA-rammeplan
Det er i samband med reguleringsplan utarbeida ein
VA – rammeplan for planområdet. Opparbeiding av
VA – anlegget skal fylgje utbyggingstakten for
planområdet. Ved søknad om tiltak skal det visast
korleis høve til vann og avløp er løyst. Det skal også
dokumenterast tilstrekkeleg vassforsyning, samt at
avlaupsanlegga tilfredsstiller krava til
bortleiing/reinsing.

2.3

Avfallshandtering og massehandtering
Det vil i forbinding med utbygging av området bli
nytta midlertidig steinknuseverk. Eventuelle
overskotsmassar som ikkje kan nyttast innanfor
planområdet skal transporterast bort til godkjend
deponi.

2.4

Arkitektur, estetikk og kvalitet
Tiltak skal plasserast og utformast slik at området
får ein god arkitektonisk og funksjonell heilskap i
høve til eksisterande omgjevnader. Tiltak skal
tilpassast eksisterande terreng og vegetasjon, og
følgje kommunen sine estetiske retningsliner.

2.5

Utbyggingsavtale
Utbyggingsavtale kan nyttas for å innfri
rekkefylgjekrav om å opparbeide eller sikre
opparbeiding av teknisk infrastruktur innan
planområde.

Reguleringsendringar (skal leggjast inn om naudsynt)
Saksnr.
Endringsnr.
Vedteken
Sist revidert
dd.mm.åå
dd.mm.åå

§1
INTENSJONAR I PLANEN
Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for
varierande typar bustadar, frå konsentrert busetnad til
område for småhus og frittliggande einebustadar, vidare
naust, kai, badeplass med tilhørande infrastruktur og grønt
område. Føremåla er i samsvar med kommunedelplan.

§2
FELLESFØRESEGNER
(pbl § 12-7)
2.1

Dokumentasjon ved søknad om tiltak

2.1.1

Utomhusplan
Dersom det samla vert utarbeidd fleire enn 3
bustadar innanfor område for frittliggande småhus
BF3, BF7, BF11 skal det ved søknad om tiltak
leggast ved utomhusplan i målestokk 1:500 som
syner avkjøring, opparbeiding av terreng,
eksisterande og framtidig terreng, tilhøve til
nabobygg , murar og trappar. Illustrasjonsplan
datert 08.04.15 skal vere rettleiande.

2.1.2

For område for konsentrert bustader BB1, BB2,
BB3, BB4, BB5, BB6, BK1 og BK2 skal det ved

Rekkefylgjekrav knytt til tiltak som alternativt kan
vere» sikra opparbeid» vert sett på som oppfylt
dersom tiltakshavar / grunneigar har inngått
utbyggingsavtale med Lindås kommune, og oppfylt
sine forpliktingar til gjennomføringa av tiltaket iht.
avtalen.
2.6
2.6.1

Universell utforming/tilgjenge
Prinsippa om universell utforming skal leggjast til
grunn for alle utemiljø, leikeområde og
inngangsparti.

2.6.2

Utrykkingskøyrety skal ha tilfredstillande tilkomst
til alle bygg.
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2.6.3

planområdet. f_U1 ligg innanfor funksjonell
strandsone. Det skal ikkje leggast til rette for større
fysiske tilrettelegging utanom kysstien i dette
området. Områdeleikeplass skal ikkje vere lenger
unna nokon av bustadene enn 200 m.

Minimum 2.5% av parkeringsplassane i f_P1 og
f_P2 skal settast av til rørslehemma.
Innanfor planområdet skal det samla sett leggjast til
rette for universell utforming av 70 % av
bueiningane.

2.7

Tilrettelegging for bosshandtering
Det skal etablerast tilstrekkeleg med miljøstasjonar
for boss, papir m.m.

2.8

Støy
Uteopphaldsareal og leikeplassar skal ha støynivå
under 55 dB. Bustader som har støynivå over 55 dB
ved fasade skal vere gjennomgåande med
støyfølsame rom lengst bort frå støykjelda.

2.9

Det kan opprettast kyststi innanfor område f_U1.
Kyststien skal opparbeidast på ein slik måte at den
vert kopla saman med gangveg over Tuftamyra og
med framtidig tenkt trasé for kyststi framføre
etablerte bustader nordvest for planområde, som
vist i kommunedelplan for Knarvik-Alversund
(2007).
2.14

Byggegrenser
Nye tiltak skal plasserast innanfor byggegrensene.
Tiltak etter § 29-4 tredje ledd bokstav a) og b), kan
plasserast utanfor byggegrensa. Minsteavstanden til
føremåls og nabogrense skal likevel ikkje være
mindre enn 1 meter.

Sykkelparkering skal i BB1 – BB5 løysast privat i
utvendig bu.
For BB1 skal det leggast til rette for 40
sykkelparkeringsplassar .
For BB2 skal det leggast til rette for 54
sykkelparkeringsplassar.
For BB3 sal det leggast til rette 64
sykkelparkeringsplassar .
For BB4 skal det leggast til rette for 64
sykkelparkeringsplassar.
For BB5 skal det leggast til rette for 32
sykkelparkeringsplassar.

Tiltak som ikkje krev søknad, samt søknadspliktig
opparbeiding av parkeringsplass og søknadspliktige
støttemurar kan plasserast utanfor byggegrensa–
men minimum 1 meter frå nabo og føremålsgrense.
2.10

Parkering
Tall parkeringsplassar per bueining skal vere i
samsvar med gjeldande parkeringsnorm for Lindås
kommune.

Byggehøgder
Regulerte byggehøgder i BB1 – BB6 og BF2 som
er angitt i reguleringsplankart datert 14.09.15 er
absolutte maksimalhøgder med unntak av tekniske
installasjoner som piper og nødvendige
heisoppbygg som kan være inntil 1.5 m over
takhøgda. For nye bustader i, BF3, BF5, BF7, BF8
og BF11 samt BK1 og BK2 er det oppgitt
maksimal gesismhøgd.

Det skal setjast av 2.5 % parkering til rørslehemma i
parkeringshusa.
For felt BB1 – BB5 skal 10 % av
parkeringsplassane tilretteleggast for elbil
(ladestasjon).
2.15

Avkøyrslar
Plassering av avkøyringspilane er ikkje juridisk
bindande. Plassering av avkøyrsle skal takast
stilling til ved søknad om byggeløyve.

2.16

Energibruk
I samband med byggesøknad skal det vurderast
alternative energikjelder.

Ark eller takopplett, som har ein breidde som er
under 1/3 av hovudtaket si breidde, skal ikkje
avgrensast av byggehøgda gjeve i plankartet .
2.11

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan datert 08.04.15 skal vere
rettleiande og er ikkje juridisk bindande for
utforming av bustadar og uteopphaldsareal.

2.17
2.12

Grad av utnytting
Maksimal utnyttingsgrad er angitt i plankartet som
% BYA for kvart enkelt felt. Utnyttingsgrad
bereknast i samsvar med byggeteknisk forskrift
TEK10. Utandørs parkering inngår i utrekning av %
BYA. Parkeringsanlegg under bakken inngår ikkje i
grunnlag for berekning av grad av utnytting.

Veg- og stirettar
Eigar av N3 skal kunne nytta seg av sti som går ned
til naustområde N3 og N4.

2.18

Sikring
Det vil bli satt om nødvendige gjerder og sikringer
der dette er nødvendig. Dette gjeld mellom anna
f_V6 og f_V7, utsiktspunkt ved kysstien og for
leikeareal.

Uteopphaldsareal for bustadar
f_U1 inngår saman med f_L1 –f_L13 som
uteopphaldsareal/ leikeplass for bebuarane i

2.19

Radon

2.13
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I følgje TEK 10 skal radon førekomsten ikkje
overstige 200 Bq/m3. Byggverk skal sikrast
mot radon.
2.20

Tilkomst til sjø
Det kan etablerast grusa sti på inntil 2,5 meter frå
framtidig kyststi til naustområde i N2. Stien kan
etablerast gjennom område f_U1 og f_Na1 og N2.
Stien til naustområdet skal vera open for allmenn
ferdsle.

§3
REKKEFØLGJEKRAV
3.1 Utbygging av VA – anlegget skal fylgje utbyggingstakta
for planområdet. VA – rammeplan skal ferdigstillas i
høve utbyggingsavtale med kommunen.
3.2 Parkeringsplassar i f_P1 skal vere ferdigstilt før det vert
gjeve bruksløyve i BB1.
3.3 Parkeringsplassar i f_P2 skal vere ferdigstilt før det vert
gjeve bruksløyve i BB2.
3.4 Kjøreveg o_V3 skal vera ferdig opparbeid fram til f_P1
før det vert gjeve bruksløyve i BF2.
3.5 Støytiltak mot gnr 137 bnr 45, 48, 53, og 739 skal vere
etablert før det vert gjeve igangsettingsløyve til
bustadbygging innanfor planområde.
3.6 Kjøreveg o_V3 skal vere opparbeid fram til BB1 og
BB3 før det vert gjeve bruksløyve for BB1 og BB3.
3.7 Kjøreveg o_V5 skal vere ferdig opparbeid fram til BB4
før det vert gjeve bruksløyve for BB4.
3.8 Kjøreveg o_V5 skal vere ferdig opparbeidd før det vert
gjeve for BB2 og BB5.
3.9 Eksisterande bustadar i BF4, BF6, BF9 kan nytta seg av
f_V12.
3.10 Eksisterande bustadar BF4 og BF6 skal nytta seg av
f_V9, og f_V7 når disse er ferdigstilt.
3.11 Det er kun eksisterande bustad i BF9 som skal nytte
f_V12 når veg f_V9, og f_V7 og f_V10 er ferdigstilt.
3.12 Kjøreveg f_V8 skal vere ferdig opparbeid fram til BB6
før det vert gjeve bruksløyve for BB6.
3.13 Kjøreveg f_V8 skal vere ferdig opparbeid fram til BF11
før det vert gjeve bruksløyve i BF11.
3.14 Kjøreveg f_V10 skal vere ferdig opparbeid fram til BF
8 før det vert gjeve bruksløyve i BF8.
3.15 Kjøreveg f_V11 skal vere ferdig opparbeid fram til BF7
før det vert gjeve bruksløyve i BF7.
3.16 Fortau o_F1-o_F5 fram til BB1 og BB3 skal vere ferdig
opparbeid før det vert gjeve bruksløyve for BB1 og
BB3.
3.17 o_F6, o_F7, f_F8, o_GV1 og o_Gv2 skal vere ferdig
opparbeid før det vert gjeve bruksløyve i BB2 og BB4.
3.18 o_F7, o_GV1 ogo_GV2 vere ferdig opparbeid før det
vert gjeve bruksløyve i BB5.
3.19 Felles leikeplass f_L1 skal vere ferdig opparbeid med
ulike leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BF3.

3.20 Felles leikeplass f_L2 skal vere ferdig opparbeid med
ein mindre ballbane og ulike leikeapparat før det vert
gjeve bruksløyve i BF2, BK1 og BB3.
3.21 Felles leikeplass f_L3 skal vere ferdigstilt med ulike
leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BB1.
3.22 Felles leikeplass f_L4 skal vere ferdigstilt med ein
ballbane og ulike leikeapparat før det vert gjeve
bruksløyve i BB2.
3.23 Felles leikeplass f_L8 skal vere ferdigstilt med ulike
leikeapparat før det vert gjeve bruksløyve i BB2.
3.24 Felles leikeplass f_L5 og f_L4 skal vere ferdigstilt før
det vert gjeve bruksløyve i BB3.
3.25 Felles leikeplass f_L6 og f_L5 , f_L4 og f_L7 skal vere
ferdigstilt før det vert gjeve bruksløyve i BB4.
3.26 Felles leikeplass f_L9 , f_L4, f_L7 skal vere ferdigstilt
før det vert gjeve bruksløyve i BB5.
3.27 Felles leikeplass f_L13 skal vere ferdigstilt før det vert
gjeve bruksløyve for nye bustadar i BF7 og BF8.
3.28 Felles leikeplass f_L12 og f_L11 skal vere ferdigstilt
før det vert gjeve bruksløyve for BB6.
3.29 Felles leikeplass f_L10 skal vere ferdigstilt før det vert
gjeve bruksløyve i BF10 og BF11.
3.30 Felles kommunalteknisk anlegg f_TB1 må vere
opparbeida i samsvar med VA –rammeplan.
3.31 Kyststien skal være ferdig opparbeidd før det vert gjeve
bruksløyve til bueiningar innanfor BB2- BB5.
3.32 Før det vert gjeve bruksløyve innanfor BF11 skal det
verte lagt til rette for gangveg over BF12 som koplar
seg på gangvegen mot Stølen/Tuftamyra.
3.33 Ny bustad i BF 5 skal kunne opparbeidast ved å nytte
eksisterande tilkomstveg til BF4, før nytt vegsystem i
området er etablert.
3.34 Det kan gjevast bruksløyve til inntil 30 bustadeiningar
innanfor planområdet før krysset o_V3 og o_V4 skal
være ferdigstilt. Rekkefylgjekravet knytt til
opparbeiding av krysset vert sett på som oppfylt dersom
tiltakshavar/grunneigar har inngått utbyggingsavtale
med Lindås kommune, og oppfylt sine forpliktingar til
gjennomføring av tiltaket.

§4
EIGARFORM
4.1
4.1.1
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Offentlige arealformål
Følgjande areal skal vere offentlege:
 o_V2, o_V3, o_V4 og o_V5 er offentleg
køyreveg.
 o_F1- o_F7 er offentleg fortau.
 o_GV1 – o_GV2 er offentleg gangveg.
 o_FO1 er offentleg friluftsområde i sjø og
vassdrag
 o_GS1 er offentleg gang- og sykkelveg, og skal
være kjørbar tilkomst til dei ulike eigedomane
som grenser til.
 Annan veggrunn som grensar til offentleg veg
er offentleg.
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Felles arealformål
Eigartilhøve andre kommunaltekniske anlegg:
 Felles kommunalteknisk anlegg er f_TB1er
felles for alle delfelt innan planen, samt dei
eigedomane utanfor planen som lyt tilknytast
anlegget, jf. VA-rammeplanen.
 Felles renovasjonspunkt f_R1 er felles for BF 3
og BK1.
 Felles renovasjonsanlegg f_R2 er felles for
BB6, BF5, BF4, BF 6, BF7, BF8, og BF11.
 f_Na1 er felles naturføremål for heile
planområdet og skal i tillegg vere tilgjengeleg
for ålmenta.
 f_GV3 er felles gangveg for heile planområdet.
 Annan veggrunn som grensar til felles veg er
felles.
Eigartilhøve leikeplassar:
 f_L1 er felles for BF3.
 f_L2, f_L3, f_L4, f_L5, f_L6, f_L7, f_L8, f_L9
og f_L10 vert felleseige for BK1, BF2, BB1,
BB2, BB3, BB4 og BB5, men kan verte nytta
av alle innanfor planen.
 f_L11, f_L12 er felles for BF11 og BB6.
 f_L13 er felles for BF5, BF6, BF7, BF8 og BF9
og BK2.
Eigartilhøve uteopphaldsareal:
 f_U1 er felles uteopphaldsareal for alle
innanfor planområde og for ålmenta.
Eigartilhøve køyrevegar:
 f_V1 er felles for dei eigedomar som naturleg
grensar til denne vegen
 f_V5-f_V12 er felles for dei eigedomar som
naturleg grensar til desse vegane.
 f_P1 er felles parkering for BB1.
 I f_P1 skal det settast av 2 parkeringsplassar
som skal kunne nyttast av BF2
 f_P2 er felles parkering for BB2.
 I f_P2 skal det settast av 2 parkeringsplassar
som skal kunne nyttast av eigar av N3.
 Annen veggrunn som grensar til fellesveg er
felles for dei eigedomane som vegen er felles
for.

4.2.5

Eigartilhøve grønstruktur
 f_G2 –f_G4 er felles grøntstruktur innanfor
planområdet.

4.3

Private arealformål
Følgjande areal er private:
BF1- BF12, G1, BK1-BK2, BB1-BB6, K1-K6 og
N1-N3.

§5

BYGG OG ANLEGG
(pbl § 12-5 nr.1)

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.2
5.2.1
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Bustader – frittliggjande- småhus
Innanfor BF1 er det to eksisterande hus . Det
leggast ikkje opp til fleire einebustadar her. Tillat
tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til
rette for minimum 2 parkeringsplassar per
bueining.
Innanfor BF2 kan det oppførast to einebustadar i 2
etasjar. Tillat tomteutnytting % BYA = 50. Det skal
leggast til rette for to parkeringsplassar per
bueining.
Innanfor BF 3 kan det oppførast inntil 4
einebustadar med inntil 3 etasjar. Tillat
tomteutnytting er % BYA = 35. Det skal leggast til
rette for minimum 2 parkeringsplassar per
bueining.
Innanfor BF 4 er det eksisterande hus. Det leggast
ikkje opp til fleire einebustadar her. Tillat
tomteutnytting er % BYA =30.
Innanfor BF 5 kan det oppførast 1 einebustad i 2
etasjar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det
skal leggast til rette for minimum 2
parkeringsplassar per bueining.
Innanfor BF6 er det eksisterande hus . Tillat
tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til
rette for minimum 2 parkeringsplassar per
bueining.
Innanfor BF7 kan det oppførast inntil 5
einebustadar. Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
Det skal leggast til rette for minimum 2
parkeringsplassar per bueining .
Innanfor BF8 kan det oppførast inntil 2
einebustadar . Tillat tomteutnytting er % BYA = 30.
Det skal leggast til rette for minimum 2
parkeringsplassar per bueining .
Innanfor BF9 er det eksisterande bustad.
Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal
leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar
per bueining.
Innanfor BF10 er det eksisterande bustad. Tillat
tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal leggast til
rette for minimum 2 parkeringsplassar per
bueining.
Innanfor BF11 kan det oppførast 7 einebustadar .
Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Det skal
leggast til rette for minimum 2 parkeringsplassar
per bueining. Det skal sikrast at avrenning frå
området ikkje aukar avrenning til eigedommar
nedstraums for området, spesielt gbnr 137/182 og
773.
Innanfor BF12 er det eksisterande tomannsbustad.
Tillat tomteutnytting er % BYA = 30. Planen
legger ikkje opp til at det skal kome fleire bustader
innanfor dette feltet. Det skal leggast til rette for 2
parkeringsplassar per bueining .
Bustadar-konsentrert-småhus
Innanfor BK1 kan det oppførast to 4
mannsbustadar i 2 etasjar. Tillat tomteutnytting er
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5.2.2

5.3
5.3.1
5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

på % BYA = 60. Det skal leggast til rette
minimum 12 parkeringsplassar innanfor feltet.
Innanfor BK2 kan det oppførast ein bustadblokk
med inntil 4 bueiningar . Tillat tomteutnytting er %
BYA = 50. Det skal leggast til rette for minimum 8
parkeringsplassar innanfor feltet. Fasade på
bustaden skal vere mot sør. Det skal sikrast at
avrenning langs tilkomstveg og det nye området
ikkje aukar avrenning til eigedommar nedstraums
for området., spesielt gbnr 137/154 og 202.
Bustader -blokker
Innanfor BB1 kan det oppførast 2 bustadblokker
med 3 etasjar. Maksimalt tal bueiningar innan feltet
skal vere 20. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
Innanfor BB2 kan det oppførast 3 bustadblokker
med 3 etg. Maksimalt tal bueiningar innan feltet
skal vere 27. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
Det skal leggast til rette for minimum 14
parkeringsplassar i parkeringskjellar .
Innanfor BB3 kan det oppførast 2 bustadblokker
med 4 etasjar. Maksimalt tal bueiningar innan feltet
skal vere 32. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
Det skal leggast til rette for minimum 48 plassar i
parkeringskjellar.
Innanfor BB4 kan det oppførast 2 bustadblokker
med 4 etasjar. Maksimalt tal bueiningar innan feltet
skal vere 32. Tillat tomteutnytting er % BYA = 50.
Det skal til saman leggast til rette for minimum 48
parkeringsplassar i parkeringskjellar.
Innanfor BB5 kan det oppførast ein bustadblokk
med 4 etasjar med inntil 16 bueiningar. Tillat
tomteutnytting er % BYA = 50. Det skal til saman
leggast til rette for minimum 24 parkeringsplassar i
parkeringskjellar.
Innanfor BB6 kan det oppførast 2 bustadblokker
med inntil 5 bueiningar i kvar. Tillat tomteutnytting
er % BYA = 50. Det skal til saman leggast til rette
for 15 parkeringsplassar i parkeringskjellar.
For felt BB3 –BB5 samt vestre blokk i felt BB2
skal parkering skje i felles parkeringskjeller. Nokre
stadar strekk parkeringskjellar seg utover
føremålsgrensa.
Parkeringskjellar skal ikkje reknast med i BYA.

5.4
5.4.1

Renovasjonspunkt
Renovasjonsanlegget skal opparbeidast i samsvar
med godkjend reguleringsplan.

5.5
5.5.1

Naust
Innan N1 –N4 kan det oppførast naust. Her er
byggegrensa samanfallande med føremålsgrensa.

Innanfor N3 er det eksisterande naust . Naustet skal
fylgje krav til høgde og storleik j.m.f 5.5.2.
Innanfor N4 kan det etablerast et 3 nye naust.
Nausta skal fylgje krav i høgde og storleik j.m.f
5.5.2
5.5.2

5.5.3

Nausta skal ikkje ha ein større storleik enn 35 m².
Maksimal mønehøgd frå planert terreng er satt til
5m. Nausta skal førast opp i ei høgd. Tillat
tomteutnytting er % BYA = 15. Takvinkel skal
vere mellom 34 og 45 grader. Med omsyn til
stormflo og havstigning skal det ikkje byggast naust
lågare enn 2.5 m.o.h. Nausta skal dimensjonerast
for å tole bølgjeslag frå forbipasserande båttrafikk.
Oppføring av naust skal ikkje hindra ferdsel til og
langs med strandlinja. Nausta skal tilpassast
eksisterande naustmiljø.
Nausta skal ikkje nyttast eller innreiast til varig
opphald.

5.6
5.6.1

Uteopphaldsareal
I BK1, BK2, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, BB6 skal
det setjast av eit areal for uteoppholdsareal som
tilsvarar MUA=30 m² per bueining og i tillegg eit
areal på minst 30 m² per bueining til felles leik.
Desse areala inngår i f_U1og f_L1-f_L13. Desse
areala kan løysast internt på dei ulike delområda, og
/eller inngå i f_U1 og f_L11-f_L13. For kvar
10.hovudbueining skal det i desse områda i tillegg
setjast av eit areal på 125m² til felles
områdeleikeplass innanfor planområde.
Det skal i tillegg settast av privat uteoppholdsareal
som tilsvarar minimum 10% av bruksareal per
bueining. Dette kan løysast på
altan/terrasse/balkong.

5.6.2

I BF2, BF3, BF5, BF7, BF8 og BF11 skal det på
eigen tomt setjast av areal på 100m² for MUA. I
tillegg skal for kvar bueining i desse områda setjast
av eit areal på 15m² til felles områdeleikeplass
innanfor planområde.

5.7

Leikeplass
f_L1 vil vere ein naturleikeplass best tilpassa store
born i alder 8-12 år for klatring, balanse og styrke.
Naturleg vegetasjon vert teken vare på i størst
mogeleg grad som skjerm mot sør/søraust. Det må
etablerast gjerde mot sør/søraust. Tilkomst vil vere
frå f_G2.
f_L2 vil vere ein opparbeida leikeplass best tilpassa
mindre born frå 0-8 år. Det vert lagt til rette for
sandkasse, benk, disse, vippe. Det er lite
eksisterande vegetasjon å ta vare på i dette området.
Det vil bli lagt til rette for ein mindre ballbane. Det
må etablerast gjerde mot sør/søraust som skjerming
mot vind og høgde.

Innanfor N1 kan det etablerast eit nytt naust .
Nausta skal fylgje krav til høgde og storleik j.m.f
5.5.2.
Innanfor N2 kan det etablerast 3 nye naust. Nausta
skal fylgje krav i høgde og storleik j.m.f 5.5.2.

f_L3 vil bli eit felles leikeareal for born i alle aldrar.
Her vil ein i størst mogleg grad ta vare på stadeigen
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vegetasjon mot aust og nord som skjerm mot
parkering og naboeigedom . Dette vil også skjerma
mot vind frå aust. I dette området vil ein legge til
rette for aktivitetar tilknytt klatring og balanse
ulike apparat som disse, sandkassar og sittebenkar.
f_L4 ligg sentralt i området og vil være eit sentralt
uteområde for heile planområdet. Felles leikearealet
og uteområdet vil verte best tilpassa store born og
eit naturleg samlingspunkt og felles areal for
bustadområde. Det vil verte lagt til rette for klatre,
balanse aktivitetar og ein større ballbane. Elles ser
ein føre seg at det kjem disse, benkar, bord og
grillplass (i kombinasjon med uteopphaldsareal
o_U1). Tilkomst må sikrast både frå nord frå o_F6
og sør ved kopling til kyststi.
f_L5 vil bli eit felles leikeområde best tilpassa små
born. Her vil ein legge til rette for sandkasse,
balanse, svinge, benk. Det vil tilplantast med
enkelttre, buskar i bakkant. Det skal etablerast
gjerde mot veg. Det er lagt opp til kopling mellom
f_L5 og f_G3 i form av trapp. Det er ikkje mogeleg
å oppnå universell utforma kopling mellom dei to
areala.

Leikeplassane kan opparbeidast med anna utstyr
som vist over, etter godkjenning frå kommunen.

§6
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR
(pbl § 12-5 nr. 2)

6.1

Køyreveg
Offentlege og felles køyrevegar skal opparbeidast i
samsvar med godkjend reguleringsplan.

6.2

Fortau
Fortau skal opparbeidast i samsvar med godkjend
reguleringsplan.

6.3

Gangveg
Gangveg skal opparbeidast i samsvar med godkjend
reguleringsplan.
o_GV2 kan nyttast som alternativ som tilkomst for
beredskap - brann/ambulanse kjøretøy. Det skal
etablerast ein en bom for å stenge gangveg o_GV2
mellom gnr 137/185 og gnr137/182 for å unngå
gjennomkjøring.

f_L6 vil bli eit leikeområde best tilpassa små born
med disse, klatrehus, rutsjebane, benk/bord.
vegetasjon tilplantast med enkelttre, buskar i
bakkant. Det skal etablerast gjerde mot veg.

Det er i dag ein snarveg frå gnr 137/bnr 293 mot
Ikenberget. Denne skal oppretthaldast. Gangvegen
skal ha ein bredd på min 1,5 m og opparbeidast med
fast dekke.

f_L7 skal etablerast med trapp opp til f_V7, for å
gje betre tilkomst mot busshaldeplass på
Alverflaten.
f_L8 og F-L9 vil bli eit leikeområde best tilpassa
små og mellomstore born. Her vil tilkomsten skje
via kyststien i f_U1. Her vil ein kunne legge til rette
for ulike klatre, balanse, disse og klatreapparat. Det
vil i tillegg leggast til rette for benk og bord. Det vil
bli etablert gjerde mot veg. Det vil bli tilplantast
mot nabogrense i vest. Lite stadeigen vegetasjon å
ta vare på.

6.4

Gang/sykkelveg
o_GS1 skal fungere som ei ferdselsåre for det nye
bustadfeltet mot både Knarvik sentrum og
Alversund, men vil også knyte saman de nedste
delane av Ikenberget med Isdalstø og vidare mot
Knarvik sentrum.

6.5

Annan veggrunn
Anna veggrunn kan nyttast til skjeringar og
fyllingar samt areal til snømåking. I område for
anna veggrunn kan det gjerast naudsynte
terrenginngrep for å sikra tilstrekkeleg sikt.
Terrenginngrep skal skje mest mogleg skånsamt.

6.5

Tekniske bygningar/konstruksjonar
f_TB1 skal nyttas til pumpehus og skal plasserast i
samsvar med reguleringsplankart datert 14.09.15

f_L10 vil bli eit leikeområde/ naturleikeplass best
tilpassa større born - «100-metersskog» . Her vil
naturleg vegetasjon bli tatt vare på i stor grad som
buffer mot BB5. Det vil kunne bli lagt til rette for
ulike balanse, klatre og svinge apparat.
f_L11 og f_L12 f-L11 og f-L12 vil bli leikeområde
best tilpassa små og mellomstore born. Her vil en
legge til rette for disse, balanse, svingeapparat. Det
kan i tillegg leggast til rette for sittebenker. Det vil
bli etablert gjerde mot veg.
f_L13 vil bli eit leikeområde som er tilpassa born i
alle aldrar. Her vil ein i stor grad ta vare på naturleg
vegetasjon. Her vil bli eit bra område for akebakke
og hinderløype. Det skal etablerast gjerde mot veg.

o_TB2 skal nyttas til nettstasjon og plasserast i
samsvar med reguleringsplankartet datert 14.09.15.
Mindre justeringar i høve plassering kan gjerast.
6.6
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Innanfor K1 – K6 kan det opparbeidast kai.
Området skal nyttast i samsvar med føremålet.
6.7

Parkeringsplassar
f_ P1er felles parkeringsplassar for BB1. Det skal
opparbeidast minimum 33 parkeringsplassar
innanfor delfeltet. 2 plassar innanfor f_P1 skal
kunne nyttast av BF2.
f_P2 er felles parkeringsplassar for BB2. Det skal
opparbeidast minimum 35 parkeringsplassar
innanfor delfeltet.
I f_P2 skal det setjast av 2 parkeringsplassar som
skal nyttast av eigar i N3.
For felt BK1, BK2, BF1, BF2, BF3, BF4, BF5,
BF6, BF7, BF8, BF9, BF10, BF11, BF12 og BB6
skal parkering løysast på eigen tomt.

10.1

§11
BESTEMMELSESOMRÅDER
Pbl § 12 -7

11.1

§7
GRØNSTRUKTUR
(pbl § 12-5 nr. 3)

7.1

Grønstruktur
G1 og f_G2 - f_G4 er grønstruktur og skal vere
buffer mot dei eigedomane dei grensar mot.

11.2

(pbl § 12-5 nr. 5)

Naturformål av LNFR
Område o_Na1 inngår i naturområdet ned mot sjøen
i planområdet. Vanlig skjøtsel og evt.
rassikringstiltak tillatas.

§9
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG,
MED TILHØYRANDE STRANDSONE
(pbl § 12-5 nr. 6)

9.1

Vilkår for bruk av areal
Område merka #1 kan nyttast som mellombels
tilkomstveg for eksisterande bebuarar i BF4 og BF6
inntil ny tilkomst f_V6, f_V7 og f_V9 er ferdigstilt.
Etter at tilkomstveg f_V6, f_V7, f_V9 er ferdigstilt
skal området setjast i stand i samsvar med føremål i
plankartet.


§8
LANDBRUKS-, NATUR- OG
FRILUFTSFØREMÅL
8.1

Frisikt
Innanfor frisiktsona skal det ikkje oppførast nye
sikthindrande gjenstandar høgare enn 0,5 m over
tilstøytane vegers sitt planum.

Friluftsområde i sjø og vassdrag
o_FO1 inngår i planen som friluftsområde i sjø og
vassdrag. Området skal vera allment tilgjengeleg og
kan nyttast til bading, fiske og småbåttrafikk.

§10
OMSYNSSONER
Pbl § 12 -6
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Områda merka #2 angir omtrentleg
utstrekning av parkeringskjellar i grunnen.

Mellombels anlegg – og riggområde
Område merka #3 kan i byggeperioden nyttast til
mellombels anlegg- og riggområde. Før anlegget
igangsetjast skal det utarbeidast planar for bruk av
områda i byggeperioden. Planane skal godkjennast
av Lindås kommune. Etter avslutta anleggsperiode
skal områda setjast i stand i samsvar med føremål i
plankartet.
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For megler:
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: Sommerro Panorama AS
Kontaktperson/Fullmektig: (to styremedlemmer i fellesskap)

Organisasjonsnummer: 997 431 901

_____________________________ og ___________________________
Telefon mobil (Geir Reigstad): 92608235
Telefon arbeid:
E-post (Geir Reigstad): geir@reigstadbygg.no
Gyldig legitimasjon, fullmektig: ____________________ og _______________________
og ”kjøper”
Kjøper:
Kjøper:……………………………
Adresse:
Telefon mobil:
Telefon arbeid:
E-post:
Gyldig legitimasjon, kjøpere:…………………
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Fødselsdato:
Fødselsdato:

…………………………………………..

1
SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
Kontrakten gjelder kjøp av


bolig i eierseksjonssameie

Boligen ligger på gårdsnr.: 137 bruksnr.: 66 i Lindås kommune som er en eiertomt.
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…………..
Hjemmelshaver til eiendommen er Sommerro Panorama AS
Prosjektet er planlagt med åtte boligenheter i gjeldende salgstrinn. I tillegg kommer garasjeseksjoner.
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.
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Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved
eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger.
Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel av de
månedlige felleskostnadene.

2
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

kr.

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

Sluttoppgjør innbetales senest på overtagelsesdagen
Kjøpesum

kr.

kr.

0
0

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende
omkostninger senest på overtagelsesdagen:
Dokumentavgift av til Staten (2,5 % av tomteverdien)
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk)

kr.

kr.
kr.

525
525

Omkostninger i alt

kr.

1 050

I tillegg betaler kjøper oppstartskapital på kr.XX,- pr.
kvm/BRA til sameie

kr

Kjøpesum, omkostninger og oppstartskapital, i alt

kr.

1 050

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. 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 forskudd, 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.

4
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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.
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert eiendomsmeglers
Klientkonto nr.: 3633.52.61830 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: 915 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.

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.
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Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover
det som pantattesten 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 som fremgår av bekreftet
grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Andre heftelser og servitutter:
Følgende andre heftelser og servitutter er tinglyst på eiendommen, og skal følge med ved salget:
Dagboknummer 900291, 2694, 529587, 785430, 1229107, 900154, 5150, 5151, 5152, 1173991,
900238.
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.

8
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 12 måneder.
Forventet ferdigstillelse er 4. kvartal 2019, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og
utløser ikke dagmulkt. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold.
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Selger skal 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 byggrengjort stand. Eiendommen skal ha
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.
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.
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.

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.
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13
FORSIKRING
Eiendommen er fullverdiforsikret i …..
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.

16
DIVERSE
Evt. spesielle forhold.

17
FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:

De ovenfor/i prospektet nevnte forbehold gjelder for en periode på inntil _______ måneder fra
salgsstart, og selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er ________. 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 tar forbehold og gjør disse 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

18
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BILAG
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:













Salgsoppgave/ Prospekt
Prisliste
Salgstegning av boligen
Grunnboksutskrift for eiendommen
Utskrift av tinglyste erklæringer, dagboknummer ……..
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Opplysninger fra kommunen
Forslag til vedtekter for sameiet
Protokoll for overtakelsesforretning
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/dato:……………………..

Sted/dato:………………………

………………………………….

……………………………………

For Sommerro Panorama AS
(Selger)

(Kjøper)

………………………………….

……………………………………

For Sommerro Panorama AS
(Selger)

(Kjøper)
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Dine notater

Egne notater

64 38

BUDSKJEMA

Bindende bekreftelse på kjøp
Kjøp av

Adresse

Boligene skal oppføres på del av gårdsnummer
i kommune

Bolig nummer

ALVERPARKEN. KUBBALEITET 40, 5916 ISDALSTØ

Postnummer

5916

Kommune

GNR

bruksnummer

137

BNR

66

LINDÅS

Jeg/vi legger herved inn et bud på norske kroner:
Siffer

Blokkbokstaver

+off.gebyrer, øvrige omkostninger samt evt. andel fellesgjeld i henhold til salgsoppgaven.

Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte:
Lån (bank, kont.pers., tlf):

Kr

Kjøper er kjent med at avtalen er bindende for kjøper når denne er innlevert til meglerforetaket. Avtalen er bindende for selger
når selger har akseptert. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvilket som helst kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse.
Ved forbrukerkjøp reguleres avtalen av bestemmelsene i ”Bustadoppføringslova”. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakt basert
på ”Bustadoppføringslovas” bestemmelser når denne blir fremlagt for underskrift.
Dersom kjøper ikke skal benytte boligen selv, eller kjøper er et selskap eller en organisasjon, selges boligene etter bestemmelsene
i avhendingsloven.
Undertegnede har gjort seg kjent med og aksepterer prospekt, prisliste, tegninger og selgers standard kjøpekontrakt
som vil bli benyttet i salget.

Eventuelle betingelser/forbehold:
Kryss av dersom
du ønsker:

Ønsker finansieringstilbud fra
Sparebanken Vest

Ønsker gratis og uforpliktende MeglerTakst
fra Eiendomsmegler Vest

Kjøper 1

Adresse

Fødselsnummer (11 siffer)

Postnummer

Kjøper 2

Telefonnummer

Fødselsnummer (11 siffer)

E-post

Kjøper 1 signatur

Sted/Dato

Sted

Kjøper 2 signatur

Kopi av legitimasjon

Sted/Dato

Kopi av legitimasjon
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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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FOTO: PAAL AUDESTAD

KOR MYKJE KAN EG LÅNE?
VI ER HER.
LÅN
Våre rådgivarar i Knarvik gir deg gode råd om finansiering og forsikring når du skal bytte bustad.
spv.no / 915 05555

Marit Solheim
marit.solheim@spv.no
Tlf.: 414 41 005

Karen Margrete Riisnes
karen.riisnes@spv.no
Tlf.: 414 34 450
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Stig Standal Taule
stig.taule@spv.no
Tlf.: 901 39 535

Ørjan Tredal

Eiendomsmegler Vest
Nordhordaland

Salsleiar| Eiendomsmeklar

92806271
orjan.tredal
@emvest.no

Kvernhusmyrane 5
5914 Isdalstø
Org.nr: 940 434 254

Susanne
Hulsman

Eiendomsmegler Vest
Nybygg

Prosjektleiar Vestland |
Eigedomsmeklarfullmektig

91558863
susanne.hulsman
@emvest.no

Sist oppdatert 05.11.2018

Jonsvollsgaten 2
5020 Bergen
Org.nr: 940 434 254

