
FURUTOPPEN
S a l g s t r i n n  B   ·   V e d l e g g



Bolignr. Sov. Carport P-rom Bra Pris Omkostninger Totalpris 
m/omkostninger

B1 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B2 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B3 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B4 3 Ja 128 134 5 750 000,- 39 644,- 5 789 644,-
B5 3 Ja 128 134 5 750 000,- 39 644,- 5 789 644,-
B6 3 Ja 128 134 5 790 000,- 39 644,- 5 829 644,-
B7 3 Ja 128 134 5 800 000,- 39 644,- 5 839 644,-
B8 3 Ja 128 134 5 850 000,- 39 644,- 5 889 644,-
B9 3 Ja 128 134 5 800 000,- 39 644,- 5 839 644,-

B10 3 Ja 127 134 5 900 000,- 39 644,- 5 939 644,-
B11 3 Ja 138 148 6 500 000,- 39 644,- 6 539 644,-
B12 3 Ja 139 148 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B13 3 Ja 139 148 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B14 3 Ja 138 148 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B15 3 Ja 139 148 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B16 3 Ja 138 147 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B17 3 Ja 139 148 6 550 000,- 39 644,- 6 589 644,-
B18 3 Ja 130 133 6 500 000,- 39 644,- 6 539 644,-
B19 3 Ja 128 134 5 650 000,- 39 644,- 5 689 644,-
B20 3 Ja 128 134 5 590 000,- 39 644,- 5 629 644,-
B21 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B22 3 Ja 128 134 5 590 000,- 39 644,- 5 629 644,-
B23 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B24 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B25 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-
B26 3 Ja 128 134 5 690 000,- 39 644,- 5 729 644,-

      Priser Furutoppen pr. 23.10.2019

Omkostningene er utregnet som følger:
Dokumentavgift på 2,5% av andel tomteverdi: kr. 32 500,-. Andel tomteverdi kr. 1.300.000,-
Likviditetsbidrag til sameiet: kr. 5.900,- pr enhet
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-. 
Tinglysingsgebyr pr. panteobligasjon kr. 525,-.
Grunnboksutskrift: Kr. 194,-

Salgsbetingelser: Boligene selges etter Budstadsoppføringslova.

Betalingsbetingelser: 
10% forskudd av kjøpesum skal innbetales til meglers konto innen 10 virkedager etter kontrakts underskrift og 
garantier etter Buofl. §12 foreligger. Renter på forskudd tilfaller selger frem til kjøper har stilt forskuddsgaranti
etter Buofl. §47. Resterende kjøpesum, omkostninger, startkapital og tilvalg betales senest en uke før 
overtagelse av boligen. Overskjøting av seksjonen skjer etter overtagelse og fullt innbetalt oppgjør.
Det kan ikke tas pant i det kjøpte objektet for forskuddsbetalingen. Dersom kjøper ikke er forbruker, vil selger 
avtale seg bort fra det vernet som Buofl. gir. Kun vesentlige feil og mangler vil i så fall gjøres gjeldende, og 
kjøper gis ingen rett til å deponere omtvistet beløp.



Forbehold: 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter uten forutgående varsel. Det tas forbehold 
om endringer av de offentlige gebyrer som f.eks. dokumentavgift, tinglysningsgebyr og mva. Det er krav til 60 % 
forhåndssalg før igangsetting av prosjektet,

Salg ved:
Foss & Co Son/Vestby Eiendomsmegling AS (Org.nr.: 985 496 242)
Ansvarlig megler : Martin Bauer – Eiendomsfullmektig: Michael Pindsle 
Mob.: 932 03 565  Mob.: 957 333 16 
E-post: martin.b@fossco.no E-post: michael.p@fossco.no 

mailto:martin.b@fossco.no
mailto:michael.p@fossco.no


  

            
  

   

 

19.11.2019 – rev. 6 

 
 
 
 
            
 

 
 

 

LEVERANSEBESKRIVELSE SKOGLUNDKOLLEN -

FURUTOPPEN 
 
 

Dette dokumentet angir den generelle leveransen av boligene på Felt B i prosjektet Skoglundkollen i Son. 

Utover denne beskrivelse og hva som inngår i leveransen, tilbyr hus leverandøren ABChus, tilvalg og endringer 

iht en tilvalgskatalog for prosjektet. 

Leveringsbeskrivelse for boligen gjelder alltid fremfor tegning. Komponenter som er angitt med stiplede linjer 

på tegninger er ikke med i leveransen.  

Det forbeholdes retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialvalg samt valg av leverandører og utstyr, 

under forutsetning av at dette ikke endrer opprinnelig funksjon, pris, kvalitet eller rominndeling.    

Toleranseklasser: Generelt leveres det etter toleranseklasser i henhold til NS 3420, med normalkrav for trehus



                                                                                                

 

 
              

 

 
 
LEVERANSEBESKIVELSE   ABChus                   Foretaksreg.: 979 933 088 

     Kveldroveien 6,   Revisjonsdato: 06.10.14 
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1. PARKERING - UTEOMRÅDET 

 

Det opparbeides asfaltert P-plass i 

carport samt en utenfor. 

 

Felles utearealer opparbeides i 

med stedlige masser, som blir 

grovplanert. Der det blir planert for 

fellesområde på det midtre feltet 

som omkranses av bebyggelse blir 

grunnen tilsådd. Øvrige skrånende 

utearealer blir naturtomt. 

Støttemurer iht. tegning leveres 

hvor terrengtilpassing ikke lar seg 

arrondere med stedlige masser. 

Gangadkomster til inngangspartiet 

blir levert asfaltert i henhold til 

utomhusplan. Generelt planert 

med stedlige masser og tilsådd. 

 

Uteplasser/terrasser for boligene 

vist på salgstegning vil bli utført i 

impregnert tregulv. Uteområder 

som medfølger seksjonene med 

eksklusiv bruksrett leveres 

grovplanert. Beplanting 

besørges/bekostes av kjøper. 

Beplantning og plen tilbys som 

tilvalg. Ferdigplen/«rulleplen» 

leveres som tilvalg. 

 

Innkjørselsveier, ekstra 

biloppstillingsplass blir anlagt i 

henhold til tegning og asfaltert. 

Plass for sykkelparkering anlegges 

ved hver bolig som vist på tegning. 

 

Driften av felles strøm, vei og infra-

struktur blir overtatt av sameiet. 

Veilys leveres i hovedveiene for 

prosjektet, som skal overtas av 

Vestby kommune. 

Inntil kommunen overtar som eier 

av vei er sameiet pliktig til å dekke 

driftskostnader gjennom 

medlemskap i felles velforening. 

Alle påkrevde og nødvendige 

sikringstiltak blir ivaretatt.  

 

 

 

 

 

2. GRUNNMUR OG GULV PÅ 

TERRENG, BJELKELAG OG 

ETASJE-SKILLER 

 

Grunnmur/gulv på terrengnivå: 

Gulv på terrengnivå leveres som 

støpt plate på mark med isolasjon, 

ringmur og radonduk. Dersom 

boligen er i skrå terreng benyttes 

isolert grunnmur iht krav. 

 

 

Etasjeskiller-/gulv-/dekke-

konstruksjon: 

Standard bjelkelag mellom etasjer 

leveres enten i prefabrikkerte 

elementer eller plassbygges.  

• Bjelkelag i trekonstruksjon 

prosjekteres og dimensjoneres i 

henhold til gjeldende 

toleransekrav.  

• Bjelkelag mellom 1 og 2 etasje 

leveres isolert. 

• Etasjeskille leveres med 22 mm 

fuktbestandige gulvsponplater som 

undergulv. 

 

 

3. UTVENDIGE VEGGER 

 

Kledning med liggende retning 

som vist på fasadetegning. 

Kledning og staffasje leveres i 

grunnet panel av gran.  

• Utlekking for lufting av kledning.  

• Vindtettplate og vindsperre duk.  

• Bindingsverk 

• Mineralull 

• Plastfolie er innv. diffusjonssperre 

 

 

4. YTTERTAK 

Leveres med grå takpapp. 

 

Takrenner og nedløpsrør 

• Takrenner og nedløpsrør leveres 

i sort plastbelagt stål. 

• Takrennekroker og holdere for 

nedløpsrør leveres i fargen sort. 

Tak isoleres, plastes og utlektes. 

 

 

 

5. VINDUER OG UTVENDIGE 

DØRER 

 

Vinduer: 

Vinduer med 3-lags energiglass 

som tilfredsstiller 

byggeforskriftenes krav til u-verdi.  

Vinduer leveres overflatebehandlet 

fra fabrikk i farge «Klassisk Hvit» 

(NCS S 0500-N). 

Utvendig er de kledd med alu-

beslag i farge sort. 

 

Hoveddør: 

Dørblad leveres ferdig 

overflatebehandlet fra fabrikk. 

Hovedinngangsdør leveres 

utadslående med vrider, 

forsikringsgodkjent (FG) låskasse 

og sylinder. Det medfølger 3 stk 

nøkler til hver bolig. 

 

Balkong/terrassedør: 

Balkongdør leveres utadslående 

med glasshøyde iht. tegning. 

Dørene leveres ferdig overflate-

behandlet. fra fabrikk i farge 

«Klassisk Hvit» (S 0500-N). 

Utvendig er de kledd med 

aluminium i farge sort. 

Tilfredsstiller byggeforskriftenes 

krav til u-verdi. 

 

 

6. INNERTAK (HIMLING) 

 

Himlinger i boligrom: 

Himlinger med 13 mm gipsplater 

sparklet og malt i hvit. 

Alle malte overflater leveres etter 

toleranseklasse K2. 

Listefritt mellom tak/vegg som 

standard 

 

 

7. INNVENDIGE VEGGER OG 

DØRER 

 

Innervegg mellom boligrom: 

Standard bindingsverk i varierende 

dimensjoner tilpasset bærende 

konstruksjoner og rørføringer, 
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isolert og kledd med gipsplater, 

sparklet og malt i «Klassisk Hvit» 

(NCS S 0500-N). 

Alle malte overflater leveres etter 

toleranseklasse K2. 

Innvendige vegger er isolert. 

 

Innvendige yttervegger 

Innvendige yttervegger med 

unntak av bad leveres isolert og 

kledd med gipsplater som er 

sparklet og malt i «Klassisk Hvit» 

(NCS S 0500-N).  

 

Vegger våtrom 

Bad 1: Det leveres baderoms-

kabiner. Standardflis på vegg er 

30x60 cm. Tilvalg er mulig. 

Det leveres opplegg for 

vaskemaskin og tørketrommel.  

 

Bad 2: Det leveres baderoms-

kabiner. Standardflis på vegg er 

30x60 cm. Tilvalg er mulig.  

 

Dører 

• Innvendige dører og karmer er 

overflatebehandlet med flat terskel.  

• Dører av type hvit kompakt dører 

med dempelist med låskasse og 

vrider. Se guide for valg av type.  

 

 

8. INNV. GULVOVERFLATER 

 

Bad 1: Det leveres flislagt gulv i 

30x60 cm, mørk grå utførelse. 

Tilvalg er mulig. Dusj sone har 

nedsenk og 5x5 cm fliser. Badet 

blir levert som en baderomskabin. 

 

Bad 2: Det leveres flislagt gulv i 

30x60 cm, mørk grå utførelse. 

Tilvalg er mulig. Dusj sone har 

nedsenk og 5x5 cm fliser. Badet 

blir levert som en baderomskabin. 

 

Bad 3: Det leveres flislagt gulv i 

30x60 cm, mørk grå utførelse. 

Tilvalg er mulig. Dusj sone har 

nedsenk og 5x5 cm fliser. Badet 

blir plassbygget. (badet er i 

hoveddelen i 1 etg) 

Øvrige rom: 

Vaskerom/tekniskrom leveres med 

vinylbelegg el. tilsvarende. 

Utover det leveres det 3-stavs 14 

mm eikeparkett i alle oppholdsrom 

 

9. LISTVERK OG FORINGER 

 

Foringer og listverk til vinduer og 

dører samt listverk til gulv leveres 

overflatebehandlet i hvit farge fra 

fabrikk.  

Listverk leveres av typen slett i 

dimensjon 15x58. 

Flikk, fuging og overmaling etter 

montasje er ikke del av 

leveransen. 

Det kan leveres listefritt på ønske. 

Se guide for tilvalg.  

 

 

10. INNVENDIG TRAPP 

 

• Trapp leveres overflatebehandlet 

med hvit grunnede vanger, 

rekkverk, håndløper, og furu med 

eik toning i trinnene.  

• Trappen leveres med lukkede 

trinn, Rekkverk/håndrekke på 

begge sider av trappeløp. 

   

 

11. KJØKKEN OG BAD  

 

• Det leveres et kjøkken fra Svane. 

Kjøkkenet er komplett med 

integrerte hvitevarer fra Simens. 

Se vedlegg. 

Tilvalg etter avtale. 

Det leveres en tilpasset pakke med 

baderomsmøbler som kommer 

frem i en egen tilvalgsbrosjyre. 

 

 

12. VENTILASJON  

 

Det leveres komplett balansert 

ventilasjonsanlegg med 

varmegjenvinning. 

 

 

 

 

13. SANITÆR- OG 

RØRLEGGERARBEID 

 

Anlegget leveres som rør-i-rør 

system og water safe med 2 

punkter. Nødvendig lufting for 

avløp føres over tak i egen takhatt.  

Utstyr inntegnet med stiplede/ 

 

brutte linjer er ikke en del av 

leveransen. 

Nedenfor angis den generelle 

leveransen av sanitærutstyr 

• Sluk i gulv på bad 

• Vannbesparende hvit vegghengt 

toalett med sete og lokk. 

• 90x90 cm dusjhjørne m/ glass-

vegger. Dusj leveres med ettgreps 

blandebatteri og dusj-garnityr. 

Ettgreps blandebatteri til servant. 

• Blandebatteri til kjøkkenbenk type 

ettgreps svingbart komplett med 

uttak for oppvaskmaskin. 

• Varmtvannsbereder 200 liter med 

barnesikring mot skolling med 

blandeventil. 

• Kran for hagevanning med 1/2” ut 

kaster og innvendig avstenging 

plassering v/ inngangsparti/carport 

Det leveres dusjvegg der det er 

tegnet. 

 

 

14. ELEKTRISKE 

INSTALLASJONER 

 

Generelt:  

Installasjonen leveres som skjult 

anlegg med innfelte hvite 

stikkontakter og brytere i alle 

boligrom. 

På lydvegg/lydhimling og i 

uisolerte boder, kjellerrom og i 

garasjekjeller legges åpent anlegg 

med kabel og utenpåliggende hvite 

stikkontakter og brytere. 

Det leveres automatsikringer og 

jordfeilvern på hver kurs. 

Stikkontaktene leveres med 

innbygget barnevern.                                  

bortsett fra jordingsstikkontakter 

for stasjonære bruksgjenstander 
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som er slik plassert at de vanligvis 

ikke tilknyttes andre apparater  

(f.eks. stikkontakt for kjøleskap, 

komfyr o.l.). Anlegget er 

dimensjonert slik at alle 

oppholdsrom kan varmes opp med 

elektriske ovner som tilkobles via 

stikkontakter. Utkobling av 

strømtilførselen til komfyr/platetopp 

dersom det oppstår fare for 

overoppheting. (Komfyrvakt). 

Overspenningsvern kl. II i 

hovedfordelingstavlen.  
Det leveres ringeknapp, 

ringeklokke og transformator. 

Det leveres ikke armatur, 

belysningsutstyr, elektrisk varme-

ovner/panelovner. 

Det leveres varmekabel i entre og 

på bad. Trekkerør for ladepunkt til 

El-bil er tilrettelagt. Tilvalg er mulig. 

 

 

15. BRANNSIKRING  

 

Det leveres brannsluknings-

apparat iht. forskrift og 1 stk 

seriekoblet brannvarsler pr. etasje. 

 

 

16. OPPVARMING OG PEIS  

 

Varmekabel i entre og bad.   

Peis ovn med stålpipe er standard. 

17. SPESIELLE OPPLYSNINGER 

 

Det vil ikke bli gitt anledning for å  

gjennomføre tilvalg etter at tilvalgs-

frister er utløpt. 

 

Følgende inngår ikke i leveransen: 

• Hvitevarer til kjøkken. 

• Varmeovner og varmeanlegg. 

• Innvendig belysning,   

  eller annet elektrisk utstyr. 

 

Det opprettes ett sameie for 

prosjektet som er ansvarlig for drift 

og vedlikehold av felles 

infrastruktur som vei, felles teknisk 

anlegg, utvendig belysning mm.  

 

 

18.GENERELT 

 

Sjakter og nedforinger: 

Fremføring av tekniske anlegg i 

boligen kan medføre at kanaler, 

rør etc må legges åpent. I boligrom 

blir disse synlig innkasset. 

Ventilasjonsenhet er plassert på 

egnet sted og fordelingsenhet for 

interne vannrør er i hovedsak 

plassert på vegg i eller til våtrom. 

Anleggene kan også være plassert 

i andre rom avhengig av 

planløsning. Nedsenk av himling i 

enkelte områder kan forekomme.                              

Tilvalg: 

Hus leverandøren ABChus og 

selger vil innkalle til møte for 

gjennomgang av 

tilvalgsmuligheter. 

Frister for når tilvalgsavtaler må 

foreligge i undertegnet stand 

bestemmes av selger av hensyn til 

rasjonell fremdrift. Etter 

tilvalgsmøtet får kjøper normalt ca 

3-4 uker til å bestemme seg for 

hvilke tilvalg som ønskes. 

Særskilt tilvalgsavtale må 

undertegnes og vil være bindende  

 

Det vil ikke være mulig å 

gjennomføre tilvalg på bad eller 

kjøkken som medfører endring av 

oppstikk for vann og avløp, 

plassering av komfyr eller 

endringer av fasade. Videre vil det  

ikke være mulig å foreta endringer 

fra vanlig hengslet dør til skyvedør.  

 

Tilvalg tilbys normalt innenfor en 

fastsatt tilvalgs liste som 

utarbeides av selger/ABChus, men 

det kan gis mulighet for spesielle 

ønsker så fremt disse ikke er til 

hinder for felles ferdigstilling av 

prosjektet. Det gis ikke tilgang til å 

bruke andre leverandører.

 

 

FORBEHOLD: 

Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige 

eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle 

standarden og kvaliteten som er beskrevet. 

Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldene missligholdssanksjoner.  

Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og andre beskrivelser.  

Mindre avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes. 

3D bilder og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. 

Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument, samt i 

romskjemaet. 

Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. 

Kjøper aksepterer at eventuelle avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og/eller 

heving. 

Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur og betong, sprekker i skjøter på 

treverk, maling mv. og i materialoverganger. Dette er normalt og kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre 

gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Det tas forbehold 

om trykkfeil i salgsmaterialet
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SALGSBETINGELSER 
PROSJEKTNAVN 
Skoglundkollen, delprosjekt «Furutoppen»

OPPDRAGSNR.: 
Hovedoppdrag 8199012. Underoppdrag 8190055-819980.

ADDRESSE: 
Skoglundkollen, delfelt «Furutoppen»
1555 Son
Adresser er ikke tildelt pr. d.d.

MATRIKKEL: 
Gnr. 137. Bnr.: 36 i Vestby kommune

Bruksrett til lekeområdet på: Gnr. 137, Bnr.127.

ASELGER 
ABChus Prosjekt AS

ENTREPRENØR 
ABChus AS
 
BEBYGGELSE 
Delprosjektet omfatter totalt 26 enheter fordelt på vertikaldelte tomannsboliger. 

SEKSJONERING/SAMEIE 
Boligene vil inngå i et eierseksjonssameie med felles eiet tomt. Sameiet skal sørge for drift og 
forvaltning av fellesområdene. Hver bolig er dog selv ansvarlig for å holde vedlike utearealet 
som ligger i naturlig tilknytning til sin egen bolig (f.eks. vanning/ luking osv.). Dette vil be-
skrives nærmere i sameiets vedtekter, som vil foreligge ved opprettelsen av sameiet. 

ORGANISERING/ SAMEIET 
Delprosjektet «Furutoppen» med 26 enheter er planlagt organisert som ett sameie iht. Lov om 
eierseksjoner. Som seksjonseier vil kjøper bli eier av ideell andel av tomtearealet og 
bygningsmasse tilsvarende eierbrøken som vil fremkomme i seksjoneringsbegjæringen 
Seksjoneringen vil ta utgangspunkt i bygningenes størrelse (BRA). 

Endelig seksjonsnummer og adresser vil bli opplyst før overtagelse. Kjøper blir som eier av 
boligen medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt 
eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameiet, og i tråd med vedtekter, vil 
kjøper ha rettigheter og forpliktelser. 

Utbygger forbeholder seg retten til å tildele utearealer på den måte som anses hensiktsmessig, 
f.eks. som realsameie/del av sameiets fellesareal. 



Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06.2017 nr. 65. Med eierseksjon forstås 
sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Det gjøres oppmerk-
som på at man kan kun erverve to boligseksjoner i samme sameie. 
Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for sameiet og det vil bli inngått avtale med 
profesjonell forretningsfører for det første driftsåret. 

TOMT 
Tomten vil bli et fellesareal for sameiet, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den 
enkelte seksjon. Sameiet forvalter fellesarealer som bl.a. lekeplasser, felles strøm, veier og 
vann- og avløpsanlegget. 

MÅNEDTLIGE FELLESKOSTNADER 
Felleskostnadene er stipulert til kr. 18,- pr. BRA pr. mnd., som utgjør kr. 2.394,- til kr. 2.664,- 
pr. mnd. for første driftsår. Det er lagt opp til i budsjett for 1. driftsår at felleskostnaden skal 
dekke følgende: revisjon, forretningsførsel, styrehonnorar inkl arbeidsgiveravgift, maling av 
bygningsmasse, drift og vedlikehold, kabel-tv, snøbrøytning/sommertjenester m.m, 
konsulenttjenester, felles strøm, forsikring, renovasjon, velforening/driftssameie, andre 
driftskostnader. Endelig størrelse på fellesutgiftene vil være opp til sameiet, som må tilpasse 
utgiftene etter den drift og servicegrad de selv ønsker. Forretningsfører/regnskapsfører er 
valgt til OBOS Forvaltning AS og avtale inngås for 1 år på vegne av sameiet.  

I tillegg til fellesutgiftene må den enkelte kjøper beregne utgifter til blant annet elektrisitet, 
oppvarming og innboforsikring.

KOMMUNALE AVGIFTER 
Renovasjonsavgift faktureres fra Movar direkte til den enkelte seksjoneeier. Vann- og 
avløpsavgifts og eventuell eiendomsskatt belastes den enkelte seksjonseier direkte fra Vestby 
kommune.

IGANGSETTELSE/ OVERTAGELSE 
Foreløpig antatt ferdigstillelse/ innflytting er avhengig av 60 % forhåndssalg. Antatt 
ferdigstillelse for boligen er 2. halvår 2021.

Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. 
Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering. 
Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. 
Det beregnes dagmulkt fra dette nye overtagelsestidspunktet. 

VED INNFLYTTING 
Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt tilgang til sin egen FDV-side på nettstedet 
Boligmappa.no, som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, 
og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de 
forskjellige arbeider og vedlikehold. 
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller 
dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringslova §11 er oppfylt. 
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt kan foregå 
byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, 
fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhus arbeider. 



Utomhusarbeider kan bli ferdigstilt på et senere tidspunkt da utførelse er avhengig av årstid 
for slike arbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller 
tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. 

FERDIGATTEST/ BRUKSTILLATELSE 
Selger forestår arbeidet med midlertidig brukstillatelse / ferdigattest. Kjøper er kjent med, og 
aksepterer, at boligen vil kunne ferdigstilles før fellesarealene og at det derfor ikke foreligger 
brukstillatelse eller ferdigattest for disse. 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for den enkelte bolig skal foreligge før 
overtagelse. 

FORSIKRING 
Prosjektet vil være forsikret via entreprenørforsikring frem til overtagelse. Kjøper har ansvar 
for forsikring fra og med overtagelse. Det legges opp til at hver husstand tegner sin egen 
bygningsforsikring og innboforsikring. 

REGULERING 
Eiendommen er regulert til boligformål, og har egen reguleringsplan. Det innebærer at 
endring på fasade eller uteoppholdsareal må samstemme med regulerte rammer. 
Reguleringsplanen ligger vedlagt salgsoppgaven. 

KREDITTVURDERING 
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som 
ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en evt. kredittsjekk vil kjøper få opplysning om 
dette. 

LIGNINGVERDI 
Da boligen selges som nybygg under oppføring er ligningsverdien ikke fastsatt på nåværende 
tidspunkt. Ligningsverdien for boligeiendommer for inntekståret 2017 skal ikke overstige 
25% av markedsverdien for primærbolig (der boligeier er folkeregistrert bosatt), eller 80% av 
markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. pendlerbolig, 
utleieobjekt). Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som bereg-
nes av Statistisk sentralbyrå (SSB). For nærmere opplysninger om ligningsverdi, kontakt 
skatteetaten. 

EIENDOMSSKATT 
Vestby kommune har per salgsstart ikke eiendomsskatt på boliger. 

TINGLYSTE HEFTELSER/ SERVITUTTER 
Følgende heftelser/rettigheter er tinglyst på eiendommen pr. 13.09.2019: 

- 2002/6119-3/5 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
26.06.2002 
Nærværende festekontrakt avlyses herved med unntak av pkt.3
og pkt.4. OVERFØRT FRA: 0211-137/35

- 2003/902-3/5 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST 
03.02.2003 
Bestemmelse om vannrett med flere bestemmelser.OVERFØRT FRA: 0211-137/25

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=198&t=3000955&sesjonsid=ngabpaxfdw&i=3038448&id_dokumenter=4234938&dagboknummer=6119&embete=5&registreringsdato=37433&knr=0211
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=198&t=3000955&sesjonsid=ngabpaxfdw&i=3038448&id_dokumenter=4234938&dagboknummer=902&embete=5&registreringsdato=37655&knr=0211


Kjøper må akseptere tinglysing av eventuelle avtaler som er nødvendige i forbindelse med 
utbygging av prosjektet, samt eventuelle nye servitutter kan tinglyses av utbygger, før 
overtagelse. 
Sameiet/sameierne vil være forpliktet til medlemskap i et evt. fremtidig grendelag eller 
velforening, som skal forvalte evt. felles eiendom/råderett, som f.eks. område til lekeplasser 
og evt. andre fellesområder samt felles renovasjonsanlegg etc.
Det vil bli utarbeidet vedtekter, evt. også husordensregler, for sameiet som vil være bindende 
for sameierne. 

VIDERESALG 
Det tillates i utgangspunktet ikke overdragelse av rettsposisjoner iht kjøpekontrakten før 
overtagelse har funnet sted. Dersom helt spesielle omstendigheter tilsier at det må være 
rimelig å gjøre en slik transportering, vil selger kunne tillate dette etter nærmere avtale. Det 
må i tilfelle forventes å påløpe administrasjonsgebyrer både til selger og megler. Det vil ikke 
under noen omstendighet tillates at en profesjonell part videreselger sin kontrakt før 
overtagelse. 

AVBESTILLING 
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtagelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer 
reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Størrelsen på avbestillingsgebyret 
vil bli beregnet i det enkelte tilfelle. 

KONSESJON 
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. 

OPPGJØR 
Oppgjør gjennomføres av Foss & Co Oppgjørsavdeling. 

LOVANVENDELSE 
Boligene selges etter bestemmelsene i bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), 
Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.§3. 
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er som profesjonell/ investor, 
eller etter at boligen er å anse ferdigstilt. 
Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 
nr. 93. 
Selger står likevel fritt til å selge etter bustadoppføringslova. 

SALGSBETINGELSER/ GARANTIER/LOVVERK 
Leilighetene selges etter Bustadoppføringslova. 
Utbygger stiller garantier etter bustadoppføringslova §12. Dette er en entreprenørgaranti som 
utgjør 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter ferdigstillelse/ 
overlevering av den enkelte bolig. 
Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales som forskudd senest innen 10 virkedager 
etter kontrakts underskrift dog slik at kjøper ikke skal innbetale noen del av kjøpesummen, 
herunder forskudd, før det er gitt bekreftelse på at denne garantien er stilt. 
Utbygger stiller også garanti etter bustadoppføringslova §47 om den innbetalte del av 
kjøpesummen (forskuddet) skal kunne disponeres av utbygger før overtakelse og tinglysning 
av skjøtet. Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper inntil selger har stilt nevnte 
forskuddsgaranti eller skjøtet er tinglyst. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil 
utbygger stiller nevnte forskuddsgaranti eller skjøtet er tinglyst. 



Overskjøting av seksjonen skjer etter overtagelse og fullt innbetalt oppgjør. 
Restkjøpesum samt omkostninger innbetales en uke før overtagelse av boligen 

MEGLERS VEDERLAG 
Megler mottar en fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. 

UTLEIE 
Eier har full rettslig råderett over boligen og kan fritt leie ut hele eller deler av denne så lenge 
arealene er godkjent til varig opphold. 

HVITVASKING 
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i 
en eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler 
har mistanke om en mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transak-
sjonen. Megler er pliktig til evt. å sende melding til Økokrim uten orientering til partene. 

AREALBEREGNING 
Arealet som benyttes for fordeling mellom seksjonene er bruksareal (BRA) og det er beregnet 
iht. reglene i TEK 17 Kap. 5 Grad av utnytting og utgjør alt areal innenfor omsluttende ytter-
vegger. 
P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bod og vegger til denne. 
Evt. arealer som angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv 
innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer da be-
regningene er foretatt på tegninger. Ved avvik inntil +/- 5% har ingen av partene krav mot 
hverandre. 

TILVALG/ENDRINGER 
Det er åpent for tilvalgsendringer. Etter inngått kjøpekontrakt vil det avholdes tilvalgsmøte 
med utbygger. Det blir utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre. Det aksepteres ikke å bruke andre 
underleverandører enn de som er valgt inn for prosjektet. 
Det er bl.a. mulighet for endringer av: kjøkken, bad- /vaskeroms innredning, garderober, 
parkett, fliser, dører, trapper, innvendige farger, elektrisk utstyr og plassering, vedovn, EL-bil 
lader osv. Da prosjektet oppføres i en industriell produksjon, vil muligheter for tilvalg 
reduseres dess nærmere ferdigstillelse man kommer. Kjøper må avklare hvilke tilvalg som er 
mulig før kontraktsinngåelse.
Det er ikke åpnet for å gjøre endringer på: bærevegger/bære-konstruksjoner, dør/-
vindusplasseringer, fasader, tekniske installasjoner 
Alle tilleggsbestillinger/ endringer skal faktureres av selger eller den selger måtte oppnevne. 
Selger har i tillegg rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jfr. 
Bustadoppføringslova §44. Selger har ikke plikt til å utføre endringer/ tilleggsbestillinger som 
medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. 

KJØPETILBUD 
Bud inngis på vedlagte budskjema/kjøpetilbud, og behandles i åpningstiden. Prisene er faste 
og prinsippet ”førstemann til mølla” benyttes. Innlevert budskjema er kun en bekreftelse på 
hvilken leilighet du/dere kjøper. Budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at 
budet er kommet frem til megler og til hans kunnskap innen gjeldende tidsfrister. Se forøvrig 
vedlagt forbrukerinformasjon om budgiving. 



FOBEHOLD 
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom salgs-
oppgave og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som 
gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. 
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er 
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard 
vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. 
Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av 
boligens areal eller liknende. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet 
og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av prosjektet. 
Plantegninger og skisser i dette prospektet er ikke i målestokk. Alle frihåndstegninger som 
perspektiv, møbelplaner, 3D-illustrasjoner og bilder i prosjektet er av illustrativ karakter og 
inneholder innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen. 
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter uten forutgående varsel. Det 
tas forbehold om endringer av de offentlige gebyrer som f.eks. dokumentavgift, 
tinglysningsgebyr og mva. 

VEDLEGG 
- Prisliste 
- Reguleringskart 
- Situasjonsplan 
- Fasadetegninger 
- Plantegninger 
- Utkast til kontrakt 
- Kjøpetilbud/midlertidig kontrakt 

Det tas forbehold om trykkfeil.



21488 D-01
1:500

SIGN.:

Som bygget

Detaljprosjekt

Eksisterende

Illustrasjon

Skisseprosjekt

Forprosjekt

STATUS

Åslyveien 19, 3170 Sem
Tlf: 33 06 10 80

www.vaardal.as

MÅLESTOKK:

DATO:

KONTROLL:

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke!

BeskrivelseSign.Rev. Dato

TILTAKSHAVER:

BYGGEPLASS:

Bol ige r , fe l t  B - F u r u t o p p e n

ABC hus

PROSJEKT:

Skoglundkollen, Son,
Gnr 137, Bnr 12, 25, 28, 35, 36, 43 og 45

TEGNING:

Situasjonsplan

REVISJONER

TEGNING/VEDLEGGSNR.:PROSJEKTNR.:

17.12.18

TVO

HBO

Arealer som er påført tegningen MÅ ved kjøp/salg kontrolleres Avvik kan forekomme!

Original for inntegning av byggetiltak. Dato:______________________ Signatur tiltakshaver:________________________________________

Situasjonskart

23.02.20181:1000Målestokk: Utskriftsdato:

Original for inntegning av byggetiltak. Dato:______________________ Signatur tiltakshaver:________________________________________

Situasjonskart

23.02.20181:1000Målestokk: Utskriftsdato:

1.5

B5

4.0

B6

2.0

1.5

V1
1.5

V4

1.5

4.0

4.5

2.2

FT2

5 405,3 m2

4 300,0 m2

12,0

12,0

2,1

2,1

12,0

12,0

2,2

8,0

12,0
2,5

12,0
12,0

2,8

4,
7

12
,0

16
,6

5,3

2,2
16,6

16,6
3,0

1,5

8,
2

8,
2

12
,0

5,
6

12
,0

5,
7

12
,0

12,0

5,
5

5,1

2,2
16,6

2,2
16,6

16,6

2,2

4,5

6,5

2,2

16,6

3,0 4,2
1,3

12,0
1,3

LEK 150,4 m2

67

66

137/41

B7

B6

67

137/41

+55,44

+61,04

+61,10

+60,88

+60,62

+60,36

+60,10

+59,91

+59,84

+59,90
+60,09

+60,34
+60,60

+60,86

REN

B-03

B-04

+61,80

+62,73

+63,66

+64,59

+65,52

+66,45

+67,24

+67,69

+67,90

+64,8

B-05

B-06

B-07

B-08

ok gulv
+65,0

HUS 5
B-09

B-10

HUS 6
B-11

B-12

ok gulv
+60,5

HUS 7
B-13

B-14

ok gulv
+60,0

HUS 8
B-15

B-16

ok gulv
+60,5

HUS 9
B-17

B-18

ok gulv
+61,0

HUS 10
B-20

ok gulv
+64,5

HUS 11 B-22

B-21

ok gulv
+67,0

HUS 12B-24 B-23

HUS 13
ok gulv
+66,0

B-26
B-25

HUS 1

B-01

B-02

HUS 3

+61,64

+59,91

+58,86

+57,72

+56,58

+58,08

ok gulv
+66,5

+65,8

+66,3

+66,8

+64,3

+63,1

+62,6
+63,1

+63,6

+66,7

+66,2

+64,2

+65

B5

P

B
P

PP
P

P

P

PB

B

B B

B B
B

ok gulv
P.kjeller
+60,5

ok gulv
1.etg
+63,6

+53,8 BYGG 2 BYGG 8+59,5

Ny kote 67

Ny kote 66

67

66

55 60

54

55
Ny kote 56

57

60 +63,4

58
A-01

A-02

A-03

A-05
A-05

C-13

C-12

C-11

C-12
C-11

C-13
C-14

C-15A-01
+52,71

+53,72

Ny brannhydrant

67

+54,78

+58,39
+57,49

+56,59
+55,74

+59,29 +60,19

+61,09

+61,54
+55,36

Oppfylling
av terreng

max 1:8

max 1:8

max 1:8

max 1:8

P
PP

PP

P

P

P

P
P P

P

P
P P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

BB
B-19

B

B

BB

BB

+66,7

+64,2

HUS 2

HUS 4

ok gulv
+65,0

+64,8

ok gulv
+64,5

ok gulv
+64,5

ok gulv
+64,5 +64,3

+64,3

+64,3

Oppfylling
av terreng

P
PB

B P
P

P
PB

B P
P

P
PB

B P
P

P P
P P

B
B

B
BP P
P P

+64,7

+62,5

+64,2

+64,7

+64,2

+64,2

A      TVO  22.03.19  Utvidet B5, endret/flyttet boliger

B      TVO  02.04.19  Små justeringer, målsetting

C     TVO  03.07.19  Korrigert støttemurer iht utomhusplan

thomas.horn
Polygon

thomas.horn
Polygon

thomas.horn
Text Box
BYGGETRINN 1

thomas.horn
Text Box
BYGGETRINN 2

thomas.horn
Text Box
HUS 3

thomas.horn
Text Box
HUS 4

thomas.horn
Text Box
HUS 5

thomas.horn
Text Box
HUS 6

thomas.horn
Text Box
HUS 7

thomas.horn
Text Box
HUS 8

thomas.horn
Text Box
HUS 9

thomas.horn
Text Box
HUS 1

thomas.horn
Text Box
HUS 2

thomas.horn
Text Box
HUS 13

thomas.horn
Text Box
HUS 12

thomas.horn
Text Box
HUS 11

thomas.horn
Text Box
HUS 10













































1

V E D T E K T E R

for

Furutoppen Boligsameie, org. nr. <organisasjonsnummer>

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet.
(Endret på årsmøte <dato>.)

1. Innledende bestemmelser

1-1  Navn og opprettelse
Sameiets navn er Furutoppen Boligsameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om 
seksjonering fra kommunen, tinglyst <dato>.

1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av 26 boligseksjoner på eiendommen gnr. <nr.>, bnr. <nr.> i Vestby 
kommune. 

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen 
består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang. 
Seksjonerte tilleggsdeler består av:

 sportsbod
 carport

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

1-3 Sameiebrøk

(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken 
fremgår av seksjoneringssøknaden.

(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og 
parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA. 

2.  Rettslig disposisjonsrett 

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

 (2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Bare fysiske 
personer kan erverve boligseksjoner i sameiet. Dette gjelder imidlertid ikke følgende juridiske 
personer, som til sammen kan erverve inntil 10 prosent, men likevel minst én boligseksjon, i 
eierseksjonssameier som består av fem eller flere seksjoner: 
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a)staten, 
b) fylkeskommuner, 
c) kommuner, 
d) selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten, en 

fylkeskommune eller en kommune, 
e) stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en 

fylkeskommune eller kommune 
f) selskaper, stiftelser eller andre som har inngått en avtale med staten, en fylkeskommune 

eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte 

(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Det samme 
gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et 
eierskiftegebyr.

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene

3-1 Rett til bruk

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet.
 

(2) Til hver seksjon er det angitt på tegningsvedlegg <nr.> til kjøpekontrakten et uteareal som 
inngår i sameiets eiendom, men som er tilgodesett den respektive seksjon med eksklusiv 
bruksrett. Eksklusiv bruksrett vil si at seksjonseier kan disponere dette arealet, derav også 
en rett til å beplante det, herav anlegning av lavtvoksende hekk, så lenge det ikke er til 
sjenanse eller til vesentlig ulempe for naboer. Oppsetting av faste konstruksjoner som uthus, 
levegger, gjerder, pergola etc må godkjennes av sameiet, evt. også godkjennes av off. 
myndighet. Seksjonseier har plikt til å vedlikeholde disponibelt eksklusiv bruksrett. Eksklusiv 
bruksrett opphører etter 30 år.

(3) Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller 
vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

(4) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 
funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(5) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjoner påføres skade 
eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(6) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever 
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(7) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som:
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 Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg 
på balkonger/terrasser, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende.

Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel / areal med eksklusiv bruksrett til den 
enkelte seksjon.
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 
tilleggsdel / areal med eksklusiv bruksrett.

(8) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles 
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør 
om remontering skal tillates.

(9) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

3-2  Ordensregler og dyrehold
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

 (2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade 
eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. Sameiets parkeringsplasser 

4-1 Organisering
Sameiet/seksjonseierne disponerer 26 parkeringsplasser i carport. Av disse ligger 

 26 som tilleggsareal 

4-2 Rettslig disposisjonsrett
(1) Parkeringsplassene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner.

 (2) Parkeringsplass kan bare selges sammen med hoveddelen. 

4-3 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 
hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som 
styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.  

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 
seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert eller ved et beløp 
fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.
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4-4 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne (vil antakelig ikke 
gjelde, da alle p-plasser er like. Er det p-plasser på fellesarealene?)

(1) Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne 
kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder 
bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret 
bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en 
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet 
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. 

(3) Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier 
seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må 
registreres i Foretaksregisteret.

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. 

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen 

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 
ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er 
likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et 
teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.
 
(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 
gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten. 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
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(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som 
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, 
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om 
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret. 

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting 
i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene 
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, 
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til 
å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler. 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 
brukere. 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35. 
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6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken 
med mindre annet følger av disse vedtektene. 

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den 
enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og kabel-tv fordeles med en lik andel pr. tilknyttet 
seksjon.
Kostnader til vann- og avløpsavgift blir belastet individuelt på respektive seksjoner. Det er 
installert individuell måling for hver eierseksjon. Kostnadene fordeles iht. målt forbruk. Det 
kreves inn et månedlig akontobeløp som avregnes iht avtalt periode dersom kommunen ikke 
sørger for fakturering direkte. 

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene 
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er 
ugyldig.

6-2 Betaling av felleskostnader 
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på 
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. 

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger 
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene 
skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og 
innbetalingene skal følge sameiebrøk. 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et 
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det 
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle 
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om 
tvangsdekning.  
  
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 
bruk og brudd på ordensregler
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7-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig 
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 
39. 

8.  Styret og dets vedtak

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer. 
Det kan velges inntil 4 varamedlemmer.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal 
velges særskilt. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 
bestemmer fordelingen av vederlaget.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører 
varsles.

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt 
noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene 
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel 
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til 
forretningsfører.
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8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke 
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i.

8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers 
angår fellesareal og fast eiendom. 

(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet 
knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse. 

(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

9. Årsmøtet

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere 
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes 
behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men 
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varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til 
forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne 
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels 
flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

9-4 Saker årsmøtet skal behandle 
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
 behandle styrets årsrapport  
 behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår 
 velge styremedlemmer 
 behandle vederlag til styret

(3) Årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært 
årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 
tilgjengelige i årsmøtet.

 (4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet 
på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i 
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å 
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. 
Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til 
å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med 
en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på 
årsmøtet tillater det.

9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 
behøver ikke å være seksjonseier.
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(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av 
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver 
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer. 

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme. 

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 
avgjøres saken ved loddtrekning.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet 
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta 
beslutning om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut 
over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører 
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over 
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet 
formål eller omvendt

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 
punktum

f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 
åttende ledd.

g) endring av vedtektene

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere 
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. 
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens 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, 
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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 flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 
årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene 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.

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere 
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk 
ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 

saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller 

ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring

10-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med eierseksjonsloven § 61.

10-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 
revisor blir valgt.

10-3 Forsikring
 (1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent 
forsikringsselskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, 
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styreansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring. Innboforsikring er den enkelte sameier selv 
ansvarlig for å tegne

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale 
egenandelen dersom skadeårsaken skyldes kvalifisert uaktsomhet eller forsettlig skade fra 
seksjonseier.
 

11 Diverse opplysninger

11-1 Definisjoner

I disse vedtektene menes med
a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med 

enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har 

enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og 
kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha 
utvendige arealer.

c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, 
med egen inngang.

d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her.
i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert 

eiendom.
j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et 
realregister.

11-3 Endringer i vedtektene 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

11-4 Generelle plikter
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens 
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler 
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i 
eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

11-5 Pliktig medlemskap i velforening / eierskap i realsameie
Kantarellsvingen Boligsameie vil dele avfallssystem, lekeplasser, felles grøntområder med 
mer med øvrig bebyggelse på området. Hjemmel til eiendommen der nevnte fellesfunksjoner 
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ligger, vil overføres til sameiet eller de enkelte seksjonene i sameiet. Sameiet / sameiets 
seksjoner er pliktig medlem i velforening / driftsforening som skal drifte fellesfunksjonene. 
Herunder faller rett til bruk og plikt til å være med å betale kostnader. 
Velforeningen / realsameiet kan bare oppløses dersom samtlige medlemmer uttrykkelig sier 
seg enig i det.
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Oppdragsnr.: 8-19-9012
Formidlingsnr.: 

KJØPEKONTRAKT 

om rett til selveiet bolig eller fritidsbolig (eierseksjonsbolig) under 
oppføring med tomt (Buofl. § 47, forskudd)

Denne kontrakt er utferdiget med bakgrunn i lov av 13. juni 1997 nr. 43 
(bustadoppføringslova) samt byggblankett 3427. Kontraktens bestemmelser utfylles av 
nevnte lovverk. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, 1. ledd b) Avtale om bolig eller 
fritidsbolig under oppføring, hvor avtalen også omfatter rett til grunn. Bustadoppføringslova 
(Buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes ved avtale, jf. lovens § 3.

1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER

Partene i kontrakten er:

Selger (entrepenør):

ABC Hus Prosjekt AS Org.nr.: 979 933 088

Haugenveien 5, 1400 Ski
 
Og 

Forbruker (kjøper):

Fnr.:
Fnr.:  

Mob:
E-post: 
 

Selgers representant:

Navn: Thomas Horn
Telefon: 47 47 15 50 Mobil: 991 10 766 E.mail: thomas.horn@abchus.no

Dersom selger skifter representant, skal den andre parten varsles skriftlig omgående.
Avtaler eller meldinger m.v. etter kontrakten kan gis ved elektronisk kommunikasjon.

2. MELLOMMANN MED RETT TIL Å DRIVE EIENDOMSMEGLING

For gjennomføring av denne kontrakt brukes det mellommann; foretak som driver 
eiendomsmegling (heretter kalt megler).
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Meglerforetak:

Foss & Co Vestby Son Organisasjonsnr.: 985 496 242
1556 Son

Telefon: 64 98 66 88
 
Ansvarlig megler:
Martin Bauer
Telefon: 932 03 565
Mail: martin.b@fossco.no

3. EIERSEKSJON SAMEIE HEFTELSER FELLESKOSTNADER

3.1 Eierseksjonen (heretter også kalt boligen, eiendommen)
Partene har inngått kontrakt om kjøp av ny eierseksjon i prosjekt: «Furutoppen».

Den nye eierseksjonen har bolignummer:
Eierseksjonen er i boligsameie på felles eiet tomt.

Sameieseksjonens tomt har Gnr. 137 Bnr. 36 i Vestby kommune
Adresser er foreløpig ikke tildelt av Vestby kommune.

Selger besørger seksjonering. Seksjonsnummer vil bli tildelt når seksjonering av 
eiendommen er tinglyst. Endelig eierbrøk vil bli fastsatt ved seksjoneringen.
Partene gir megler samtykke til å påføre seksjonsnummer på skjøte og andre dokumenter 
for tinglysning.

Foruten boligen omfatter eierseksjonen andel av arealer som ved seksjonering blir gjort til 
tilleggsareal: Utvendig bod og carport.

Kontrakten omfatter også bruksrett til lekeområdet på: Gnr. 137, Bnr.127

Boligene leveres som angitt i leveransebeskrivelse, 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 boligenes 
forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike endringer utgjør ikke en 
mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner. 

Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. 
Ved eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran tegninger og prospekt. 
Sameiet «Furutoppen» er planlagt med 26 enheter. 

Kjøper forplikter seg til å være medlem i det boligsameiet som skal etableres. 

Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Kjøper forplikter seg å rette seg 
etter sameiets vedtak og vedtekter, herunder delta med en forholdsmessig andel av 
nødvendige driftstilskudd i form av felleskostnader, mv. Utkast til vedtekter utarbeides 
samtidig med seksjonering av eiendommen. 

mailto:martin.b@fossco.no
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Felleskostnader er stipulert til kr. 18 pr. BRA. pr. mnd, som tilsvarer kr. 2.394,- til kr. 2.664,- 
pr. mnd. for første driftsår, jf. salgsoppgave/vedlegg. Endelig størrelse på felleskostnader vil 
være opp til sameiet, som må tilpasse utgiftene etter den drift og servicegrad de selv ønsker. 
Forretningsfører vil være OBOS Forvaltning AS og avtale inngås på vegne av sameiet for 
det første driftsåret. 

3.2 Heftelser m.m.
Tomten er regulert. Reguleringsplan ligger vedlagt.

Grunnboksutskrift, datert 09.10.2019, som viser alle tinglyste heftelser er vedlagt, jf vedlegg. 
Kjøper har gjort seg kjent med innholdet i denne.

Dersom ikke annet er avtalt skal eierseksjonen overdras fri for pengeheftelser, med unntak 
av sameiets legalpanterett for felleskostnader og andre krav fra sameierforholdet, jf. 
Eierseksjonsloven § 25. Pengeheftelser som ikke skal følge eiendommen, skal slettes for 
selgers regning.

Følgende tinglyste pengeheftelser skal følge seksjonen:
Ingen

Ikke-tinglyste heftelser som skal følge seksjonen:
Adkomstretter for eventuelle naboer og nødvendig adkomst for anlegging og vedlikehold av 
kabler og ledningsnett.

Selger opplyser at der ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder 
utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg 
umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysning av 
skjøte finner sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter med videre som 
vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen.

Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri panteheftelser som fremgår av 
grunnboksutskriften og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.

Forbrukeren plikter å være medlem i det boligsameiet som skal etableres.

Boligsameie ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Kjøper plikter å rette seg etter 
sameiets vedtak og vedtekter, herunder delta med en forholdsmessig andel av nødvendige 
driftstilskudd i form av fellesutgifter mv. Utkast til vedtekter følger vedlagt denne kontrakt.

Felleskostnadene påløper fra overtakelsen av eierseksjonen.

4. FORBEHOLD

4.1 Selgerens forbehold om igangsetting
Selgeren tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:

Krav om 60 % forhåndssalg før igangsetting. 

4.2 Kjøpers forbehold
Kjøperen tar ikke forbehold.
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4.3 Renter av forskudd ved kontraktinngåelse
Dersom kontrakten bortfaller på grunn av forbeholdene, skal kjøper umiddelbart få 
tilbakebetalt innbetalt forskudd med tillegg av renter. Utover dette kan kjøper ikke gjøre 
ytterligere krav gjeldende. 

5. KONTRAKTSSUM. BETALING OG SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
FORSKUDDSBETALING

5.1 Kontraktssum
Selgerens ytelser skal leveres for kontraktssum kr _______________,-, inkludert mva.

Av kontraktssummen utgjør vederlag for tomten kr 1.300.000,-.

I tillegg til vederlaget kommer omkostninger, jf. Pkt. 5.2.

5.2 Omkostninger
Kjøper skal betale følgende omkostninger i tillegg til kontraktssummen:

Dokumentavgift av kr 1.300.000,- (tomteverdi) kr. 32.530,-
Tinglysningsgebyr skjøte kr.      525,-
Tinglysningsgebyr pr pantedokument kr.      525,-
Grunnboksutskrift kr       194,-
Likviditetsbidrag til sameiet*: kr.   5.900,-
Totalt: kr. 39.674,-

=========

* Alle boliger innbetaler et engangsbeløp til sameiet på kr. 5.900,-. Dette for å sikre god 
startkapital i sameiet. Informasjon om innbetaling vil komme fra forretningsfører.

Det tas forbehold om endringer på størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av 
offentlig myndighet. Risikoen for endring av avgifter og gebyrer bæres av kjøper.

5.3 Betalingsplan/oppgjør 
Alle betalinger etter denne kontrakt en skal innbetales til meglers klientkonto: 

Foss & Co Eiendomsmegling AS, avd Oppgjør, Postboks 86, 1411 Kolbotn. 
Tlf/Faks: 66 82 30 60/66 82 30 6, epost: oppgjor2@fossco.no.
Kontonummer 6242.05.30841, merket med oppdragsnummer: KID-kode 819901224488.

10% forskudd av kjøpesum ved kontraktsinngåelse* kr                 
Rest kjøpesum + omk. innen overtagelse kr                          
Total kontraktssum kr                     

== 

* Forskuddsbeløpet forfaller til betaling senest innen 10 virkedager etter at selger har stilt 
garanti jf Buofl, § 12. Megler sender ut varsel om betaling av forskuddet når garantien foreligger. Det kan 
ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til denne forskuddsbetalingen.

Beløpene skal være disponible på meglers klientkonto pr. forfallsdato. 

mailto:oppgjor2@fossco.no
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Ved forsinket betaling av deloppgjør, sluttoppgjør, endrings- eller tilleggsarbeider kan 
selgeren, jf. Buofl. § 55, har rett til å: 

a) kreve at forbruker betaler renter og erstatning for rentetap
b) stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag
c) heve avtalen, jf. Buofl. §57, og kreve erstatning.

Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før selger har stillet sikkerhet, jf. pkt. 6.1. for 
oppfyllelse av kontrakten. 

5.4 Finansiering. Forsinket betaling

Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt og innkommet til 
meglerens klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i pkt. 5.3. Dersom betalingsdato 
ikke er avtalt, skal betaling skje innen 14. kalenderdager etter at kjøper har mottatt avdrags- 
eller endringsfaktura. Kjøper har likevel rett til fristforlengelse med betalingen dersom 
vilkårene i Buofl. § 51 er oppfylt.

Dersom hele eller deler av kjøpesum og omkostninger ikke er betalt til megler i rett tid, 
svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden 9,25 % p.a. av den til enhver tid ubetalte del 
av kjøpesummen. Beløp under 100,- vil ikke bli innkrevd. Denne bestemmelse gir ikke kjøper 
rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Dersom kjøpesum og omkostninger i sin helhet ikke er betalt innen 14 dager fra forfall, er 
kjøper klar over at kontrakten er vesentlig misligholdt. I så fall har selgeren rett til å heve 
kontrakten. Hvis selger hever kontrakten har han rett til å selge eiendommen for kjøpers 
regning og risiko. Selger kan da ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne kontrakt, 
herunder også renter og eventuelle andre kostnader som påløper på grunn av misligholdet. 
Hvis kjøper har flyttet inn i eiendommen, aksepterer han utkastelse uten søksmål og dom, 
iht. Lov om tvangsfullbyrdelse.

5.5 Deponering av omtvistet beløp
Omtvistet beløp blir tilbakeholdt på meglers klientkonto inntil enighet mellom partene er 
oppnådd. 

Megler står fritt til å velge å deponere det omtvistede beløp iht. Buofl. § 49.  

5.6 Endringer/tilleggsarbeider

Partene kan kreve justering av vederlaget ved endringer og tilleggsarbeider etter Buofl. § 42.

Selgerne kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på 
kjøpers side, jf. Buofl.§ 43. 

Nye offentligrettslige krav som gjelder for selgerens ytelse, ansees som kjøpers forhold bare 
dersom selgeren ved kontraktsinngåelse ikke burde ha regnet med de nye kravene. 
Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om dette.

Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen 
som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og 
som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.  Selger har rett til å ta 
seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jfr. Buofl. §44.
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Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
kontraktssummen med 15% eller mer. Mulighet for tilleggs-/endringsarbeider reduseres med 
byggets fremdrift.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøper de kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøper krever.

Dersom kjøper ønsker å benytte seg av endringer/tilleggsarbeider helt eller delvis, opprettes 
egen skriftlig avtale mellom kjøper og selger om dette. Endrings- og eller tilleggsarbeider 
faktureres særskilt og innbetales til meglers klientkonto. Betaling av vederlag for tilvalg 
kommer i tillegg til betaling av kjøpesummen, jf. pkt. 5.3.

Mot sikkerhet fra selgeren etter Buofl. § 47, kan selgeren kreve at kjøper betaler forskudd for 
vederlag som gjelder endringer eller tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren kreve at kjøper 
stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. 

Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke 
reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av kontraktssummen. Selgeren 
skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper om slike endringer.

5.7 Gebyrer, avgifter m.m.
Med mindre annet er avtalt under pkt. 16, skal alle gebyrer og avgifter i forbindelse med 
utbyggingen samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk og lignende være inkludert 
i kontraktssummen. 

6. SIKKERHETSSTILLELSE OG FORSKUDDSGARANTI FOR OPPFYLLELSE AV 
KONTRAKTEN

6.1 Selgeren
Umiddelbart etter avtaleinngåelsen skal selger stille sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten i 
samsvar med Buofl. § 12. Sikkerheten skal utgjøre 3 % av kontraktsummen. Fra 
overtakelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5 % og gjelder i 5 år etter overtakelsen.

For krav kjøper setter frem mot selgeren før overtagelse, skal sikkerheten utgjøre minst 3 % 
av kontraktssummen.  For krav som settes frem mot selgeren på ett senere tidspunkt, men 
senest fem år etter overtagelsen, skal sikkerheten utgjøre minst 5 % av kontraktssummen.  
For krav kjøper fremsetter etter dette tidspunktet, gjelder ingen sikkerhet.

Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen før han har mottatt 
dokumentasjon for at selgeren har stilt sikkerhet, jfr. Buofl. § 12, siste ledd.

Dersom det ikke er blitt reklamert i forbindelse med overtakelsen eller de reklamerte forhold 
er utbedret, kan selgeren kreve at kjøper skriftlig bekrefter dette, slik at selgers 
premieinnbetaling for sikkerheten kan reduseres. Det samme gjelder ved utløpet av 5 års 
perioden etter overtakelsen som sikkerheten gjelder for.

En slik bekreftelse er ikke til hinder for at kjøper senere reklamere over mangler som han 
oppdager, jf. Buofl. § 30.

Originalt garantibevis oppbevares hos megler og oversendes kjøper etter at skjøte er 
tinglyst. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper frem til 5 år etter overtakelsen og 
returneres i de tilfeller hvor garantistiller krever dette.
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Når forskuddsgaranti iht. Buofl. § 47 er stilt, aksepterer kjøper at innbetalt beløp utbetales 
selger. Originalt garantibevis oppbevares hos megler og kopi av garantien oversendes 
kjøper. Etter at skjøte er tinglyst vil megler returnere originalt garantibevis til garantistiller. 

Fra det tidspunktet garantiene etter Buofl. §§12 og 47 er stillet, tilfaller rentene selger. 
Renter av forskuddet forut for dette tilfaller kjøper. 

Renter av restkjøpesum som innbetales fra overtakelsen og frem til hjemmelsoverføring, 
tilfaller kjøper. Det samme gjelder renter av kjøpers tinglysningsomkostninger frem til megler 
betaler tinglysningsfaktura til Statens Kartverk. Dette gjelder ikke andre kjøpsomkostninger, 
som er disponibel for selger etter hjemmelsoverføring.

Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre 
enn et halvt rettsgebyr, jf. Eiendomsmeglerforskriften § 3-10 (3).

6.2 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 inkl. 
omkostninger, jfr. pkt. 5.

På eiendommen hefter en panterett med urådighetserklæring til megler for et beløp 
tilsvarende den samlede kjøpesum, tillagt ca.10% for samtlige eierseksjoner i prosjektet. 
Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid utbetalte deler av kjøpesummen. Megler skal 
vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når kjøper har fått tinglyst skjøte for 
eiendommen og selgers heftelser er slettet. Videre tjener panteretten som sikkerhet for 
meglers krav på vederlag og utlegg av selger.

All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal 
tinglyses må overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

7. KJØPERS MEDVIRKNING 

Kjøper skal ikke utføre egeninnsats før overtakelsen dersom ikke annet er avtalt. 

Kjøper eller andre som kjøperen svarer for har ikke tillatelse til å gjøre søknadspliktige 
bygningsmessige arbeider i leiligheten i perioden mellom midlertidig brukstillatelse og 
ferdigattest.  Ansvarlig søker skal eventuelt godkjenne slike endringer, og mislighold 
medfører erstatningsansvar dersom ferdigattest blir forsinket eller ikke kan utstedes på 
grunn av dette. 

8. SELGERENS TIDSFRISTER

8.1 Selgerens frist for å ha boligen klar for overtakelse
Selgers frist for å ha boligen klar til overtagelse fastsettes i henhold til byggetid for boligene. 

Antatt ferdigstillelse for boligen er 2. halvår 2021.

Selger kan kreve overtakelse inntil 3 måneder før den avtalte fristen for å ha boligen klar til 
overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye 
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overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14. 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra den nye fristen.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres 
av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det 
samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt 
utføres arbeid i en ferie.

8.2 Varsling ved forsinkelse
Selgeren skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre at 
han blir forsinket i sin utførelse.

8.3 Tilleggsfrist
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i Buofl. §11 er oppfylt.
(Eksempelvis ved endringsarbeider, jf. pkt. 5)

8.4 Melding om ferdigstillelse
Selgeren skal gi kjøper melding senest 30 kalenderdager før ferdigstillelse/overtakelse.

8.5 Forsinkelse
Dersom selgeren er forsinket har kjøper rett til før overtakelsen å utføre arbeider som han 
etter kontrakten skulle utføre etter overtakelsen, med mindre dette i vesentlig grad vil hindre 
selgerens videre arbeid.

Kjøpers øvrige krav ved forsinkelse fra selgers side, i henhold til Buofl.§17, følger av 
bustadoppføringslova kapittel III. Ved forsinkelse kan forbrukeren etter loven kreve 
dagmulkt, holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.

9. FORSIKRING

I byggeperioden er eiendommen forsikret av selgeren.
Kjøper tegner egen bygning- og innboforsikring fra overtagelse. 

10. OVERTAGELSE OG SLUTTOPPGJØR

10.1 Overtagelse

Kjøper skal overta boligen ved overtagelsesforretning. 

Selgeren skal skriftlig innkalle til overtagelsesforretning senest 7 dager før overtakelsesdato, 
jf. Buofl. § 15.

Ved overtagelsesforretningen skal selgeren føre protokoll som skal angi:

 hvem som er tilstede.
 eventuelle mangler som påvises.
 frist for utbedring av påviste mangler 
 hvorvidt eiendommen overtas eller nektes overtatt
 Eventuelle krav på dagmulkt
 tilbakeholdt beløp som betaling for omtvistet del av vederlaget, jf. pkt. 5.5
 hvorvidt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger.
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Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen.

Kjøper forplikter seg til å innbetale hele kjøpesummen inklusive omkostninger til meglers 
klientkonto innen overtakelsesdato. Er ikke fullt oppgjør innbetalt, kan selger nekte å 
overlevere seksjonen.

Dersom endrings- eller tilleggsarbeider ikke er fullt ut betalt av kjøper innen overtagelse, vil 
ikke overtagelsesforretning bli gjennomført før dette også er betalt med eventuelt tillegg av 
forsinkelsesrenter. 

Ved overtakelsen inntrer følgende virkninger:

a) risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper overtar bruken av 
eiendommen

b) reklamasjonsfristene starter å løpe
c) eventuell rett til dagmulkt stanser, jf. Buofl. §18
d) kjøper svarer for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuell inntekter

10.2. Vilkår for sluttoppgjør med selgeren

Oppgjør med selger kan først gjennomføres etter at samtlige av de følgende vilkår er oppfylt:

a) Overtakelse er gjennomført. Dersom det av protokollen fremgår at det foreligger 
mangler, kan kjøper holde tilbake vederlag til dekning av omtvistet beløp,

b) Kjøper er registrert som hjemmelshaver i grunnboken
c) Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger

10.3 Ferdigstillelse og overtakelse av fellesarealer. Fullmakt til styret

Overtakelse av fellesarealer gjennomføres med styret. Kjøper gir med sin underskrift på 
denne kontrakt styret (valgt blant kjøperne), eventuelt representantene som er valgt av de 
fremtidige eierne, fullmakt til å gjennomføre overtakelse av fellesarealer. Dersom styret ikke 
er valgt på overtakelsestidspunktet eller kun består av medlemmer utpekt av selger, skal 
selgeren før overtakelsen innkalle de fremtidige eierne slik at de velger minst 2 personer til å 
foreta overtakelsen. 

Kjøper er kjent med at uteomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og 
overtakelsesforretning for disse avholdt etter kjøpers overtakelse av boligen. Nærmere 
tidsangivelse for når arbeidene forventes ferdig vil eventuelt bli gitt i forbindelse med 
innkalling til overtagelsen.

Inntil overtakelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at kr 
10.000,- pr. bolig holdes tilbake på meglers konto, dersom annet ikke er avtalt pr. 
overtagelse. Selgeren kan få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en 
finansinstitusjon for hele beløpet.

Selger innkaller styrets leder til gjennomgang av fellesarealene.  Protokoll vil bli skrevet 
mellom selger og sameiets styre, eller oppnevnte representanter for styret. Selgeren skal fra 
overtakelsesforretningen protokollere at styret, eventuelt representantene som er valgt av de 
fremtidige sameierne, samtykker i at det tilbakeholdte utbetales til selgeren. Alle renter som 
opptjenes av det tilbakeholdte beløp, etter hjemmel er overført, tilfaller selgeren.
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Den garanti som selger har gitt for oppfyllelse av kontrakten omfatter også ferdigstillelse av 
fellesanleggene. 

11. MANGLER.  REKLAMASJON

Dersom det foreligger mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan kjøper etter lovens 
kapittel IV holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning 
eller heve avtalen.

Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler selgeren om at 
mangelen blir gjort gjeldende, innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha 
oppdaget mangelen. Merk at begrepet ”rimelig tid ” er tolket strengt i rettspraksis (2-3 mnd.) 
En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakelsen.

Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøperen eller medfører forringelse av boligen, kan 
selgeren kreve at utbedring av mangler som det er reklamert over etter overtagelsen, skjer 
samlet etter kontrollbefaringen.  

Skulle det være oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den 
betydning manglene har for boligens bruksverdi, har selgeren rett til å gi kjøperen prisavslag 
i stedet for å foreta utbedring.  

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgerens plikt til å utbedre feil eller mangler ikke 
omfatter følgende punkter:

 Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av 
materialer.

 Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
 Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av 

eiendommen med utstyr.
 Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som selger ikke kan 

lastes eller ha ansvar for.
 Alle malte overflater leveres etter toleranseklasse K2. 

12. AVBESTILLING

Dersom kjøper avbestiller fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med 
Buofl. §§ 52 og 53.

13. ETTÅRS-BESIKTIGELSE

Selgeren skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av boligen om lag 1 år etter overtagelsen.  
Selgeren skal føre protokoll på samme måte som ved overtagelsesforretningen. Protokollen 
skal underskrives av begge parter.  Det vises ellers til Buofl. §16.

Begge parter skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen. 

14. KONTRAKTEN.  TOLKNINGSREGLER

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det 
som følger av Bustadoppføringslovas bestemmelser, jfr. §3.
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Ytelser som ikke er inkludert i kontraktssummen, men som er nødvendige for å ta boligen i 
vanlig bruk, er særskilt spesifisert i leveransebeskrivelsen, jfr. Buofl. §13.

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre.
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre 
bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for 
denne kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.

Dersom en ytelse er ulikt angitt på tegning og i leveransebeskrivelse eller i salgsoppgave, 
gjelder leveransebeskrivelsen.  

Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming og 
farger.  Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom selger anser det som 
nødvendig, men eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.

15. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Det tillates i utgangspunktet ikke overdragelse av rettsposisjoner iht kjøpekontrakten før overtagelse 
har funnet sted. Dersom helt spesielle omstendigheter tilsier at det må være rimelig å gjøre en slik 
transportering, vil selger kunne tillate dette etter nærmere avtale. Det må i tilfelle forventes å påløpe 
administrasjonsgebyrer både til selger og megler. Det vil ikke under noen omstendighet tillates at en 
profesjonell part videreselger sin kontrakt før overtagelse.

Kjøper er kjent med at prosjektet bygges i flere byggetrinn. Det må derfor påregnes at det vil
forekomme anleggsarbeider i området etter overtagelse og kjøper godtar at det vil kunne forekomme
noe støy, støv, redusert fremkommelighet mm. i byggeperioden for prosjektet

Utbygger forbeholder seg retten til å koble på veier og infrastruktur også etter overtagelse av
delprosjektet mht. fremtidig utbygging.

En slik endring kan også medføre en utvidelse av boligsameiet, ref kontraktens kapittel 3 om
eierseksjonssameiet, der sameiet blir utvidet fra de nevnte enhetene med tilsvarende
nødvendige endring i sameiebrøk. 
Sameiet/sameierne vil være forpliktet til medlemskap i et evt. fremtidig grendelag eller velforening, 
som skal forvalte evt. felles eiendom/råderett, som f.eks. område til lekeplasser og evt. andre 
fellesområder samt felles renovasjonsanlegg etc.
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16. VEDLEGG

Følgende dokumenter inngår som vedlegg til kontrakten:

Dato Kommentar
Bustadoppføringslova Ligger vedlagt
Lov om eierseksjoner Ligger vedlagt
Leveransebeskrivelse Ligger vedlagt
Tegninger, plan, snitt 
og fasadetegninger

Ligger vedlagt

Grunnboksutskrift med 
angivelse av heftelser

Ligger vedlagt

Vedtekter, utkast
Utkast sameierbudsjett Ligger vedlagt
Situasjonsplan Ligger vedlagt
Reguleringsplan med 
bestemmelser

Ligger vedlagt

Salgsoppgave Ligger vedlagt

Kjøper har fått vedleggene ovenfor og gjort seg kjent med innholdet i disse. Selger har 
gjennomgått vedleggene med kjøper i forbindelse med kontraktsinngåelsen. 

17. UNDERTEGNELSE

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 3 – tre – eksemplarer, hvorav ett til hver 
av partene og ett til megler.

Son, xx.xx.2019

Som selger:

ABC Hus Prosjekt AS

Som kjøper:



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

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 be-
krefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mot-
tatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud-
runde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. 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.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eien-
dom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet inn-
holdet 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 budgi-
ver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

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.

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

Forbrukerinformasjon
om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

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

Nedenfor 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 eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, 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 inn-
hente 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. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finan-
sieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, 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.

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 annon-
serte 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, bud-
givere 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.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no



KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Furutoppen, 1555 Son. Gnr. 137 Bnr. 36 i Vestby kommune      Alternativ 1: Bolig nr.: _________

Alternativ 2: Bolig nr.: _________

Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________

Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________ kr_________________

Egenkapitalen består av: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ønsket overtagelsesdato:________________________

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________ kl:__________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans 

kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale 
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt 

salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse 
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
- Selger krav om 60 % forhåndssalg.
- Budgiver binder seg til budet i 6 mnd fra d.d, eller kortere, dersom 60 % forhåndssalg oppnås tidligere.

Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Navn:__________________________________ Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________ Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________ Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________ Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________ Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________ E-post:____________________________________

Dato:______________ Dato:_______________

Sign:__________________________________ Sign:______________________________________



Noe du lurer på? 
Kontakt oss på Foss & Co Vestby/Son!

Storgata 30, 1555 Son – 64 98 66 88


