
FLOTT VERTIKALDELT
TOMANNSBOLIG
OVER 2 PLAN
 3 (4) sov - 2 bad - 2 parkeringsplasser - Sportsbod

Gamle Drammens vei 142 C



For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille
sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det er
derfor stadig flere velger Proaktiv når de skal selge

sin bolig. Gjennom vår unike Proaktiv-standard
sørger vi for at salgsprosessen blir optimal, i en

handel som er trygg både for den som selger og den
som kjøper.



PLANTEGNING

1. Etasje

2. Etasje

Alle plantegninger er kun ment
som illustrasjon, er ikke
målbare og kan inneholde feil.



VÅRE KONTORER

Proaktiv Eiendomsmegling er lokalisert flere steder i landet, men driver etter

nøyaktig samme høye krav til kvalitet i alle ledd av salgsprosessen.

Kompetente meglere med det beste materiellet og den rette motivasjonen 

gir trygg og effektiv megling til best pris – hver eneste gang.

Det er lønnsomt å benytte Proaktiv Eiendomsmegling.

VÅRE KONTORERVÅRE KONTORERVÅRE KONTORER

5. Fana
6. Sandviken

7. Småstrandgaten
8. Chr. Michelsensgt.
9. Proaktiv Oppgjør

10. Proaktiv Prosjekt

1. Trondheim
2. Heimdal

3. Moholt

4. Voss

11. Stavanger

5. Fana
Nesttunveien 94, Nesttun
Tlf.: 55 27 40 70
fana@proaktiv.no

8. Chr. Michelsensgt.
Chr. Michelsensgt. 5A, Bergen
Tlf.: 55 90 44 00
bergen.cm@proaktiv.no

1. Trondheim
Bassengbakken 4, Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proa.no

12. Jessheim
Gardermovegen 1C, Jessheim
Tlf.: 63 94 69 90
jessheim@proa.no

4. Voss
Vangsgata 16, Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no

9. Oppgjør
Småstrandgaten 6, Bergen
Tlf.: 55 36 40 60
oppgjor@proaktiv.no

2. Heimdal
Søbstadveien 1, Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proa.no

13. Lørenskog
Ola Hegerbergsgate 8, Rasta
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proa.no

6. Sandviken
Sandviksbodene 1B, Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
sandviken@proaktiv.no

10. Prosjekt
Småstrandgaten 6, Bergen
Tlf.: 55 36 40 45
prosjektmegling@proaktiv.no

3. Moholt
Brøsetveien 168, Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proa.no

14. Lillestrøm
Storgata 5A, Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proa.no

7. Småstrandgt.
Småstrandgaten 6, Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
firmapost.proaktiv.bergen@
proaktiv.no

15. Bekkestua
Gamle Ringeriksvei 37, Bekkestua
Tlf.: 67 11 12 30
bekkestua@proaktiv.no

16. Vika
Haakon VII’s gate 6, Oslo
Tlf.: 22 22 07 00
vika@proaktiv.no

15. Bekkestua
16. Vika
17. Asker

12.Jessheim
13. Lørenskog
14. Lillestrøm

11. Stavanger
Madlakrossen 1, Hafrsfjord
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

17. Asker
Knud Askers vei 5, Asker
Tlf.: 47 68 44 00
asker@proaktiv.no



HØVIK SKOLEKRETS
Moderne halvpart vertikaldelt tomannsbolig over 2 plan

ferdigstilt desember/januar - 3 (4) sov - 2 bad
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NØKKELINFO

INNHOLD
ADRESSE: Gamle Drammens vei 142 C,
1363 Høvik

GNR./BNR.: 10/226 i Bærum kommune

PRISANTYDNING: kr. 7 750 000

OMKOSTNINGER: kr. 51 222,-

TOTALT INKL. OMK.: kr. 7 801 222,-
(prisantydning+omkostninger)

BRA: 124 m²

ANTALL SOVEROM: 3

EIERFORM: Eierseksjon

EIENDOMSTYPE: Tomannsbolig

BYGGEÅR: 2016

GARASJE/PARKERING: Det medfølger
2 biloppstillingsplasser til hver bolig. Se
situasjonskart for plassering.
Det er gitt tillatelse til oppføring av
utvendig sportsbod på ca. 5 kvm. som
medfølger boligen.

Selger forbeholder seg retten til å
organisere parkering på den måte som
anses mest hensiktsmessig, for
eksempel som en del av Sameiets
fellesarealer, som tilleggsdel til
seksjonene eller som en særskilt seksjon
eller anleggseiendom (egen matrikkel).
Parkeringsplassene tildeles av utbygger.
Utbygger tar forbehold om annen
organisering av parkering dersom det
skulle vise seg nødvendig eller
hensiktsmessig. Det blir opp til sameiet
å evt. gå videre i forbindelse med å
etablere bildelering.

TOMT: 2123 m2, Eiet tomt

ENERGIMERKE: Oppvarmingskarakter
Rød - Energikarakter B
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LEDER

«Alt vi foretar

oss, fra før vi besiktiger

boligen til kontrakt med

ny eier signeres, er nøye

gjennomtenkt. Slik unngår

vi at tilfeldighetene

får spillerom.»

Verdifulle kunder fortjener verdifull

rådgivning - å selge eiendom er for de

fleste av oss blant de viktigste

økonomiske handlinger vi foretar oss i

løpet av livet. Megling av eiendom er

prestasjonsbasert, og bare de

som presterer best får de beste

resultatene!

Jeg har meglet eiendom i Oslo og

Bærum de siste 11 år, fra samme

kontor på Bekkestua og har vært blant

kjedens beste meglere målt i

salg og kundetilfredshet.

Mine kunder skal vite at de får en

profesjonell meglertjeneste der alt blir

gjort for å sikre et optimalt

resultat.

En god megler er en god investering!

Jan Petter Solberg Hansen
Eiendomsmegler/Salgssjef/Partner

Dir.: +47 67 11 12 30

Mobil: +47 90 65 63 46

E-post: jph@proa.no

Gamle Drammens vei 142 C er
siste bolig i prosjektet og
arbeidene er i full gang.

Boligen holder en meget
moderne planløsning over 2
plan og vil passe fint for en
barnefamilie.

Beliggende innerst i en liten
blindvei med gangavstand til
skoler og barnehager.

Boligen leverese med moderne
og tidsriktig standard med
blant annet en stavs parkett,
klrgjort for vannbåren varme i
1.etg., HTH kjøkken, 2 bad,
utstrakt bruk av downlights
mm.

Boligen får 2
biloppstillingsplasser og en
utvendig sportsbod som
medfølger i leveransen.

Tomten ligger mot syd og får
fine solforhold.

Velkommen til en hyggelig
visning!
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Beliggenhet
Dette er et flott, representativt villastrøk med
store, luftige boligtomter i meget barnevennlige
omgivelser. Eiendommen ligger i en rolig,
enveiskjørt del av Gamle Drammensvei, midt
mellom Høvik og Blommenholm, innerst i en liten
stikkvei. Nærhet til skoler og barnehager, offentlig
kommunikasjon, Bekkestua, Sandvika, Kalvøya og
Kadettangen gjør dette til optimale familieboliger
der nærområdet tilbyr gode oppvekstsvilkår for
barna.

 Rekreasjon og fritid:
Gamle Drammensvei er et flott utgangspunkt
dersom du er glad i sport og idrett, natur og fritid
eller shopping og caféliv..

Boligen har en sentral beliggenheten til både
Sandvika, Stabekk og Bekkestua hvor du har alt
du trenger.
I Sandvika  finner du bl.a. et av Norges største
kjøpesentre, Sandvika Storsenter, med over 200
butikker, service- og serveringssteder, samt
Sandvika sentrum med kino, teater, vinmonopol,
en rekke forretninger og serveringssteder, lege/
tannlege m.m.

Kalvøya og Kadettangen, tilbyr flotte turstier,
store gressletter, sandvolleyballbaner og flotte
badestrender.

Det er også kort avstand til Bekkestua sentrum
som har fått et betydelig løft i senere år. I 2014
åpnet det et stort nytt senter med flust av
butikker. Her finner du bla. stor Meny butikk,
apotek, Sats/Elixia, flere restauranter og mye mer.
Rett på andre siden har du Vinmonopolet. Før jul
åpnet Samson (i det gamle Mc Donalds bygget)
som ga hele torget et løft. De holder åpent fra
tidlig om morgen, med mulighet for å få kjøpt
ferskt brød eller en bolle til kaffen, og på kvelden
som restaurant med fantastisk stenovnsbakt
pizza. Det er et godt utvalg av servicetilbud som
bla. legesenter, tannlege, skredder, renseri, post i
butikk, bank m.m. Det har vært stor utvikling på
Bekkestua i de senere år, uten at stedet har
mistet sitt "småby" preg.

Om du liker friluftsliv, ligger Vestmarka og
Bærumsmarka kun en kortere biltur unna. Her
finner du kilometer på kilometer med flotte tur-
og sykkelstier som i vinterhalvåret byttes ut med
flotte preparerte skiløyper, med

Høvik

NÆROMRÅDET
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Fakta
Kommune Bærum
Grunnkrets: Løkeberg-
blommenholm

� DAGLIGVARE OG SHOPPING

� �Helgerudgården 2.8 km

� �Bekkestua Senter 2.9 km

� �Meny Høvik 1.7 km

� �Godteland Haslum 2.5 km

� �Boots apotek Høvik 1.8 km

� �Apotek Sandvika Vest 2.9 km

� �Bekkestua Vinmonopol 2.9 km

� �Sandvika Vinmonopol 3 km

� �Kiwi Dragveien 0.8 km

� �Coop Marked Løkeberg 1.5 km

� �Mix Høvik Handleri 1.4 km

� �Mix Kino 1 Sandvika 2.4 km

� �Esso Ramstadsletta 1.1 km

� �Smart Haslum 1.6 km

� KVALITET PÅ MATVAREUTVALG

Vurdert av 20 lokalkjente; skala fra 1-10

8,5
Stort mangfold

Ramstad-Øvre Høvik

Snitt: Oslo og omegn

� SPORT OG FRITID

� �Høvik idrettsplass 1.2 km

� �Veritasbanen 1.8 km

� �EVO Stabekk 2.6 km

� �Sandvika Trening 2.7 km

� OFFENTLIG TRANSPORT

� �Oslo Gardermoen 62.6 km

� �Oslo S 12.6 km

� �Blommenholm stasjon 0.6 km

� �Haslum T-banestasjon 2.2 km

� �Bekkestua 3.7 km

� �Stasjonsveien 0.4 km

vanskelighetsgrader som passer hele familien.

Kort avstand til Ballerud hvor det er en fin 9-hulls golfbane og
stor driving range. Det er heller ikke lange turen til sjøen ved
Høvikodden og Veritasparken med fine bade- og turmuligheter.
For de som liker å holde seg i form, er det flere treningssentre
innen kort adkomst, med bl.a.: Elixia (også tilgjengelig for SATS-
medlemmer), Fresh Fitness, Actic, FitnessRoom m.f..

 Skole:
Perfekt beliggenhet i forhold til nye Høvik barneskole som ligger
kun ca. 10 min unna utgangsdøren (Ca. 800 meter). For de
eldste barna ligger også Ramstad og Gjettum ungdomsskole
innen gangavstand. Det finnes ellers en rekke barnehager i
nærområdet.

9PROAKTIV EIENDOMSMEGLING | 2016



� NABOSKAP

Vurdert av 20 lokalkjente; skala fra 1-10

8,4
Lite støynivå

Ramstad-Øvre Høvik

Snitt: Oslo og omegn

� TRYGGHET

Vurdert av 20 lokalkjente; skala fra 1-10

9
Veldig trygt

Ramstad-Øvre Høvik

Snitt: Oslo og omegn

Offentlig kommunikasjon:
Stasjonsveien busstopp ligger
kun ca. 400 meters gange fra
boligen hvor buss 732 tar deg
til både Bekkestua og
Sandvika stasjon. Sandvika
stasjon er Bærums største
knutepunkt for offentlig
transport med et bredt utvalg
av rute- og ekspressbusser
samt togstasjon med alt fra

lokal-, regions og flytog.

Blommenholm togstasjon
ligger heller ikke langt unna
(Ca. 700 meter) og har flere
parkeringsplasser.

Bebyggelse
Nærområdet består for det
meste av villa- og småhus
bebyggelse.
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� BOLIGMASSE

51 % Enebolig

5 % Rekkehus

4 % Blokk

40 % Annet

� KVALITET PÅ SKOLENE

Vurdert av 20 lokalkjente; skala fra 1-10

9,7
Veldig bra

Ramstad-Øvre Høvik

Snitt: Oslo og omegn

� BARNEHAGER OG SKOLER

�
�

Lindegaard
familiebarnehage (1-5 år) 0.1 km

�
�

Trygg start familiebhg.
Blommenholm (1-3 år) 0.5 km

�
�

Ramstad barnehage (1-5
år) 0.8 km

� �Høvik skole (1-7 kl.) 0.8 km

� �Blommenholm skole (1-7 kl.) 0.8 km

�
�

Stiftelsen Bærum
Montessoriskole (1-10 kl.) 1.5 km

� �Høvik Verk skole (1-7 kl.) 1.8 km

� �Ramstad skole (8-10 kl.) 1.1 km

�
�

Sandviksbukta skole (8-10
kl.) 1.7 km

� �Gjettum skole (8-10 kl.) 3.7 km

�
�

Nadderud videregående
skole 2.9 km

�
�

Stabekk videregående
skole 3.5 km

� KVALITET PÅ BARNEHAGENE

Vurdert av 20 lokalkjente; skala fra 1-10

8,9
Veldig bra

Ramstad-Øvre Høvik

Snitt: Oslo og omegn

Adkomst
Følg Gamle Drammensvei inn
til venstre etter Høvik skole.
Følg veien ca. 500 meter.
Stikkveien til boligene går ned
til venstre. Boligene ligger
innerst i stikkveien.
Visning på tomten etter avtale
med megler.
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PLANTEGNINGER

1. Etasje
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PLANTEGNINGER

2.  Etasje

Vedlagte plantegninger
er kun ment for

illustrasjon og feil kan
forekomme.
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Tomt 1     1129 m2

Tomt 2    310 m2
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Samlet tomt  2123 m2
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TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK
BESKRIVELSE

BYGGEMÅTE
Huset bygges ihht. TEK10.
Se for øvrig vedlagte
leveransebeskrivelse fra
utbygger/selger.

AREAL
BRA:

1.etg.:  62 m2
2.etg.:  62 m2

Total BRA: Ca. 124 m2

Primærrom:
Hall, WC, stue/kjøkken, loftstue
(eller mulig 4. soverom), 2
soverom, baderom/WC,
hovedsoverom med eget
baderom/WC.

Definisjonen på arealene er:
BRA -bruksareal - er
leilighetens areal avgrenset av
ytterveggers innside. P-areal -

primærareal - tilsvarer BRA,
men er fratrukket innvendig
bod. P-arealet er summen av
rom som inngår i P-rom -
primærrom - dvs. gang/
vindfang/hall, stue, kjøkken,
soverom, bad, vaskerom. Alle
arealer som er oppgitt i
forbindelse med
markedsføringen av prosjektet
er å betrakte som ca. areal.
Kjøper har ingen krav mot
selger dersom arealet skulle
vise seg å være 5% mindre/
større enn markedsført areal.
Arealet er gitt av utbygger og
megler har ikke kontrollmålt
arealene.

STANDARD
1 . Etasje.

Hall:
Romslig og åpen hall med god
plass til garderobe og inngang
til bodrom under trapp. Hallen
leveres med flislagt gulv med
gulvvarme. Det leveres 30x60
skiferlignende flis som gir
rommet et moderne uttrykk.

WC
Separat WC med inngang fra
hall, innredet med samme
skiferlignende flis som i hall,
veggmontert WC og
servantinnredning i hvit
utførelse. Rommet har
gulvvarme.
Varmtvannsbereder er
montert på WC.

Kjøkken:
Stort og delikat HTH-kjøkken
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TEKNISK BESKRIVELSE

av typen "Straight Hvit" med
meget god benke- og
skapplass. Kjøkkenet blir ellers
utstyrt med hvitevarer, 6 stk
downlights og 1 lampepunkt.
Kjøkken leveres med 1-stavs
eikeparkett.   Se
leveransebeskrivelse for mer
informasjon om
kjøkkenleveranse.

Stue: Kjøkken er åpent mot
stor stue/spisestue i vinkel.
Det er 2 X doble dører ut mot
hage samt vinduer i 3
himmelretninger som gir mye
naturlig lys. Stuen leveres med
1-stavs parkett, 7 stk
downlights og 2 stk
lampepunkt i tak. Det er
klargjort for vannbåren
gulvvarme i stue/kjøkken. Det
leveres ellers pipeløp.
________________________

2. Etasje.

Trappegang: Trapp leveres
hvitmalt med trinn i heltre eik.
Rekkverk leveres hvitmalt med
stålbaluster. Det er
lampepunkt i tak samt 4 stk
downlighst innfelt i vegg.

Loftstue/Soverom 4:
Praktisk loftstue hvor barna
kan ha egen TV-stue med film
og TV-spill. Loftstuen leveres i
likhet med resten av 2.etg.
med 1-stavs eikeparkett.
Loftstuen kan enkelt gjøres om
til boligens 4. soverom.

Baderom/WC:
Baderom med inngang fra
gang, flislagt i dusjsone.
Baderommet er utstyrt med
servantinnredning, dusjhjørne
med dusjvegg/dør i herdet
glass, enkelt servantskap,
innfelt speil og vegghengt WC.
Baderommet har gulvvarme
og 3 stk downlights.

Soverom:
I 2.etg. finner du 2 gode
soverom med god plass til
ønsket soveroms innredning
samt garderobe. Begge
soverommene er utstyrt med
1-stavs eikeparkett.

Foreldreavdeling:
Hovedsoverom:
Romslig soverom med direkte
adgang til eget baderom og
meget god plass til ønsket
garderobeløsning.
Lampepunkt i tak.

Baderom - Hovedsoverom:
Romslig, flislagt baderom
innredet med dobbel
servantinnredning, innfelt
speil, veggmontert WC,
badekar og dusjhjørne med
dusjvegg i herdet glass.
Baderommet har opplegg for
vaskemaskin og plass til
tørketrommel, gulvvarme og 6
stk downlights.

OPPVARMING
Elektrisk gulvvarme i hall,
baderom x 2 og separat WC.

Boligens 1. etasje (stue og
kjøkken) blir levert klargjort for
vannbåren gulvvarme.
Mulighet for vannbåren varme
i 2.etg. EL-kjele leveres som
tilvalg.

Boligene leveres med
balansert ventilasjonssystem.

ENERGIMERKING
Byggene føres opp i henhold til
TEK 10. Energimerking for
prosjektet totalt og pr. leilighet
blir beregnet i forbindelse med
detaljprosjektering.
Energimerking gir relevant
informasjon om hvor
energieffektiv eiendommen er.
Karakterskalaen strekker seg
fra A (høyest) til G (lavest). Se
www.energimerking.no for
mer informasjon om
energimerking av boliger.
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KJERNEINFORMASJON

KJERNE-
INFORMASJON

NØKKELINFORMASJON

PRISLISTE

- GAMLE DRAMMENS VEI 142
C: Kr. 7.750.000,-

- GAMLE DRAMMENS VEI 142
D: SOLGT

ORIENTERING
Prosjektet består av 2
boligseksjoner (av totalt 3
boligseksjoner i sameiet),
parkering og fellesarealer.
Utbygger for prosjektet er ABC
Entreprenør AS org.nr.:
997114159.
Prosjektbeskrivelsen redegjør
for hvilke materialer, arbeider
og tjenester som inngår i
leveransen, samt planlagt
organisering av boliger,
fellesarealer og parkering.

EIENDOMMENS ADRESSE
Gamle Drammens vei 142 C

BESKRIVELSE AV
EIENDOMMEN

TOMTEN
Hagen ligger sydvendt og har
gode solforhold.
På fremsiden av boligene blir
det gruslagte adkomstveier og
biloppstillingsplasser.
Uteområder leveres
grovplanert med stedlige
masser tilpasset den
eksisterende naturlige
topografi.

Prosjektet omfatter Gnr.10 Bnr.
226 Snr. 2 og 3 i Bærum
kommune.

Tomtens areal utgjør totalt ca.
2.123 kvm. Tomtearealet er
felles for sameiets 3 seksjoner.

Se vedlagt seksjoneringskart
og vedtekter hvor
tomtefordeling/bruksretter
mellom seksjonene reguleres.

Det er beregnet ca. 300 kvm
tomt til hver bolig. I tillegg
kommer fellesareal på ca. 380
kvm.
Seksjoneringskartet med
grenser er ikke endelig
oppmålt og avvik vil kunne
forekomme.

EIER- OG
ORGANISASJONSFORM
Prosjektet er tenkt oppdelt i et
eierseksjonssameie i samsvar
med eierseksjonsloven. Kjøper
får tinglyst skjøte på sin
seksjon. Selger står fritt til å
bestemme seksjonsnummer.
Som seksjonseier i et
eierseksjonssameie vil kjøper
bli sameier i eiendommen med
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tilhørende enerett til bruk av
sin boenhet.

Balkong/terrasser blir
seksjonert som tilleggsdel til
hver enkelt seksjon. Selger
forbeholder seg imidlertid
retten til å organisere terrasse
og balkonger annerledes,
eksempelvis ved bruksretter.
Seksjonseierne får felles
bruksrett til sameiets øvrige
fellesareal. Merk at
eierseksjonsloven ikke gir
anledning til at mer enn to
boligseksjoner eies av en og
samme fysiske/ juridiske
person.

Se sameiets vedtekter for mer
informasjon.

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

PARKERING /SPORTSBOD
Det medfølger 2
biloppstillingsplasser til hver
bolig. Se situasjonskart for
plassering.
Det er gitt tillatelse til
oppføring av utvendig
sportsbod på ca. 5 kvm. som
medfølger boligen. Denne vil
bli plassert noe annerledes enn
hva fremkommer av
situasjonskart - noe nærmere
støyskjerm.

Selger forbeholder seg retten
til å organisere parkering på
den måte som anses mest
hensiktsmessig, for eksempel
som en del av Sameiets
fellesarealer, som tilleggsdel til
seksjonene eller som en
særskilt seksjon eller

anleggseiendom (egen
matrikkel). Parkeringsplassene
tildeles av utbygger. Utbygger
tar forbehold om annen
organisering av parkering
dersom det skulle vise seg
nødvendig eller
hensiktsmessig. Det blir opp til
sameiet å evt. gå videre i
forbindelse med å etablere
bildelering.

VEI/VANN/AVLØP
Offentlig via private
stikkledninger og privat vei.

SAMEIET/ØKONOMI

SAMEIET
Sameie: Boligsameiet Gamle
Drammens vei 142 B-D
Sameiet vil bestå av 3
boligseksjoner. Eierbrøk vil bli
1/3 på hver.

Sameiets formål er å ivareta
alle saker av felles interesse
for sameierne, herunder sørge
for drift og vedlikehold av
felles infrastruktur herunder,
veier, lys, brøyting osv.
Kostnader i forbindelse med
sameiet vil fordeles på
bakgrunn av eierbrøk. Sameiet
ledes av et styre valgt av
seksjonseierne.

Kjøper du en eierseksjon i et
eierseksjonssameie, reguleres
eierforholdet av lov om
eierseksjoner samt vedtekter
og husordensregler i sameiet.
Vanligvis kan du kjøpe, selge,
leie ut og belåne boligen helt
fritt. Vedtektene kan inneholde
rådighetsbegrensninger.

Vi gjør videre oppmerksom på
at det iht. eierseksjonsloven
ikke er anledning å erverve
mer enn 2 seksjoner i sameiet.

FORSIKRING
Frem til overtakelsen vil
eiendommen være forsikret av
utbygger. Etter overtakelse vil
eiendommen forsikres
gjennom sameiets
fellesforsikring.
Forretningsfører vil etablere
forsikring på vegne av av
eierseksjonssameiet. Kjøper
må selv besørge
innboforsikring og forsikringer
av evt. særskilte påkostninger.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er pt. ikke
fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Ligningskontoret
etter ny beregningsmodell
som tar hensyn til om boligen
er en såkalt "primærbolig" (der
boligeieren er folkeregistret
bosatt) eller
"sekundærbolig" (alle andre
boliger man måtte eie).
Ligningsverdien for
primærboliger vil normalt
utgjøre inntil ca. 30 % av den
beregnede
kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens
areal. For sekundærboliger vil
ligningsverdien utgjøre 70 %
av den beregnede
kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens
areal. Se http://
www.skatteetaten.no for
nærmere informasjon.

FELLESKOSTNADER
Ikke stipulert.

Felleskostnadene vil avgjøres i
første styremøte mellom de
nye sameierne.
Det vil antas at det vil være
felleskostnader for eventuell
felles strøm, felles brøyting,
felles kabel-tv etc.
Utbygger er ansvarlig for
fellesutgiftene for eventuelle
usolgte enheter etter
ferdigstillelse.
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KJØPERS ANSVAR FOR
ØVRIGE SAMEIERES
MISLIGHOLD
For felles ansvar og
forpliktelser hefter den enkelte
sameier i forhold til sin
sameiebrøk, jf.
eierseksjonsloven § 24.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE
AVGIFTER
Kommunale avgifter og
eiendomsskatt fastsettes når
boligene er ferdig bygget og
betales av den enkelte
seksjonseier direkte til
kommunen.

FASTE LØPENDE KOSTNADER
- Strøm
- Felleskostnader
- Forsikring (Innbo- og
villaforsikring)
- Alarm
- Kabel-TV/Internett
- Kommunale avgifter
etc.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse skal foreligge
før overtagelse kan finne sted.
Dersom utbyggingen skjer i
flere byggetrinn eller
utvendige fellesarealer ikke
kan ferdigstilles med bakgrunn
i årstid eller lignende kan
boligen bli overlevert med
midlertidig brukstillatelse.
Selger er ansvarlig for at det
blir utstedt ferdigattest på
eiendommen.

UTLEIE
Boligene har bare én boenhet
og ingen separat utleiedel.
Med unntak av de
begrensninger som følger av
sameiets vedtekter og av
eierseksjonsloven, har
seksjonseierne full rettslig
rådighet over sine seksjoner.
Seksjonseierne kan fritt
pantsette, selge eller leie ut
sine seksjoner. Et hvert salg

eller bortleie av seksjoner skal
meddeles skriftlig til sameiets
forretningsfører med
opplysning om hvem som er
ny eier/leietaker.

KONSESJON
Eiendommen er
konsesjonspliktig: NEI.

ODEL
Det er ikke odel på
eiendommen.

OFFENTLIGE FORHOLD

SERVITUTTER/RETTIGHETER/
FORPLIKTELSER
01.10.1946 4133
BESTEMMELSE OM
BEBYGGELSE
 Overført fra: 0219 / 10 /
226 / /
 Bestemmelse om vann/
kloakkledning
 Med flere bestemmelser
 GJELDER DENNE
MATRIKKELENHETEN MED
FLERE

16.04.1952 2287
 BESTEMMELSE OM
BEBYGGELSE
 Overført fra: 0219 / 10 /
226 / /
 Med flere bestemmelser
 GJELDER DENNE
MATRIKKELENHETEN MED
FLERE

23.09.2015 871285
 BEST. OM ADKOMSTRETT
 Overført fra: 0219 / 10 /
226 / /
 GJELDER DENNE
MATRIKKELENHETEN MED
FLERE

Det gjøres oppmerksom på at
det kan bli tinglyst ytterligere
servitutter/erklæringer på
eiendommen. Kjøper kan ikke
motsette seg eller kreve
prisavslag/erstatning for
tinglysninger av øvrige

nødvendige erklæringer/
avtaler o.l. vedrørende sameie,
naboforhold eller forhold
pålagt av myndighetene
knyttet til gjennomføringen av
prosjektet innenfor
reguleringsplanen for
prosjektet. Seksjonen selges fri
for pengeheftelser med unntak
av boligsameiets legalpant i
hver seksjon som sikkerhet for
oppfyllelse av den enkelte
sameiers fellesforpliktelser jf.
lov om eierseksjoner.

REGULERINGSMESSIGE
FORHOLD
Rammetillatelse og
Igangsettelsestillatelse er gitt.

Kommune-/kommunedelplan
Navn KOMMUNEPLAN 2015 -
2030
Ikrafttredelse 17.06.2015
Delareal 6 m2
Delareal 2 123 m2
Delareal 2 116 m2

Regulerings-/bebyggelsesplan
Reguleringsplan nr. 1943002
Navn RAMSTAD
Ikrafttredelse 23.06.1943
Delareal 2 121 m2
Formål Frittliggende
småhusbebyggelse
Delareal 1 m2
Formål Felles avkjørsel

PRISANTYDNING INKLUDERT
OMKOSTNINGER

PRISANTYDNING INKLUDERT
OMKOSTNINGER
Se den til enhver tid gjeldende
prisliste. Salgsprisene kan ikke
justeres etter
kontraktsinngåelse. Selger står
fritt til når som helst å regulere
prisen på  usolgte boliger.

OMKOSTNINGER
Omkostninger ved kjøp:
525,-    (Tinglysing av skjøte)
525,-    (Tinglysing av
pantobligasjon)
172,-    (Pantattest til långivers
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bank)
50.000,- (Dokumentavgift
basert på tomteverdi kr.
2.000.000,-)
51 222,- (Omkostninger totalt)

Ved kjøp av ny bolig skal det
kun betales dokumentavgift
av tomteverdien.
Dokumentavgift er 2,5 % av
tomteverdien.
Tinglysingsgebyr for skjøte er
for tiden kr. 525,-,
tinglysingsgebyr for eventuelle
pantedokument er for tiden kr.
697,- inkl. pantattest. Det tas
forbehold om endring av
gebyrsatsene og
beregningsgrunnlaget for
disse. Dersom tomteverdi blir
nedjustert, og kjøper har betalt
inn for mye i dokumentavgift,
vil megler tilbakebetale
overskytende beløp til kjøper.
Dersom Statens Kartverk ikke
godkjenner oppgitt
avgiftsgrunnlag, må kjøper
betale den dokumentavgift
som Statens Kartverk
forlanger.

BETALINGSBETINGELSER
For kjøpsavtaler som inngås
etter at det er vedtatt
igangsetting, skal det betales
inn 10 % ved
kontraktsinngåelse/stilt §12
garanti. Resten av
kjøpesummen, omkostninger
samt oppstarts-kapital til
sameiet forfaller ved
overtagelse. Kjøpesummen
innbetales til meglers
klientkonto. Betaling kan ikke
sikres med pant i den kjøpte
eiendom før overtakelse har
funnet sted og skjøte til kjøper
er tinglyst. Ved innlevering av
kjøpstilbud med kopi av gyldig
legitimasjon er kjøper bundet
når kjøpstilbudet er innlevert
megler. Selger er bundet av
aksepten når selger (skriftlig)
har akseptert samme tilbud.
Da selger er profesjonell part,
gjelder ikke bestemmelsen om

at innlevert kjøpstilbud må ha
akseptfrist tidligst kl. 12.00
etter siste annonsert visning.

LOVGRUNNLAG
Boligene selges til forbrukere i
henhold til
Bustadoppføringslova.

TILLEGGSARBEIDER
Mot vederlag har kjøper rett til
å få utført endrings -og
tilleggsarbeider. Rettigheten
begrenses oppad til 15% av
avtalt vederlag. Til orientering
opplyses det at
bustadoppføringslovas §9, 2.
avsnitt inneholder
bestemmelse om at ønsker om
endringer og tilvalg kan
avvises når disse vil føre til
ulemper for entreprenør/
selger som ikke står i forhold til
forbrukerens interesse.
Dersom det likevel er mulig å
få utført de ønskede
endringer, vil det kunne påløpe
ekstra kostnader. Fakturering/
betaling av tilleggsarbeider/-
leveranser som ikke går
gjennom utbygger omfattes
ikke av garantiene utbygger er
pliktig å stille.
Slik betaling vil være å anse
som usikret.

RENTER/GARANTI
Utbygger stiller garanti etter
§12 i bustadoppføringslova.
Kjøper skal ikke innbetale noen
del av kjøpesummen før slik
garanti foreligger. Dersom
utbygger stiller garanti etter
bustadoppføringslovas §47,
kan den innbetalte del av
kjøpesummen utbetales til
selger før overtagelse og
tinglysing av skjøte. Renter
opptjent på klientkontoen
tilfaller kjøper inntil selger
stiller forskuddsgaranti jfr. §47
i bustadoppføringslova.
Innbetalt beløp til meglers
klientkonto tilhører kjøper og
kan fritt disponeres av kjøper
inntil selger har stilt

forskuddsgaranti eller skjøte til
kjøper er tinglyst.

OVERDRAGELSE/RESALG
Kjøper kan søke om å få
transportere sinerettigheter og
plikter til en ny kjøper, senest 1
måned før overtagelse.
Transporten krever samtykke
fra selger, og selger kan nekte
overdragelse på fritt grunnlag.
Transportgebyret utgjør kr.
50.000,- og betales av
opprinnelig kjøper.
Utgifter til eventuell bruk av
megler kommer i tillegg.
Påkrevde endringer av
garantier ved et evt.
videresalg/transport bekostes
ikke av selger/utbygger.

KOSTNADER VED
AVBESTILLINGER
Kjøper er ansvarlig for selgers
merkostnader ved eventuell
avbestilling etter
bustadoppføringslova.
Kontakt megler for nærmere
informasjon. Bestilte endrings -
og tilleggsarbeider skal betales
i sin helhet.

KREDITTVURDERING/
DOKUMENTASJON AV
FINANSIERINGSEVNE
Selger forbeholder seg retten
til å foreta kredittvurdering av
kjøpere, og kan avvise en
kjøper som ikke er
kredittverdig på
kjøpstidspunktet.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

OVERTAGELSE
Eiendommen forventes å være
innflyttingsklar i løpet av 1.
kvartal 2017.
Siste estimat fra utbygger er
innflytting Desember 2016 /
Januar 2017.

Det gjøres uttrykkelig
oppmerksom på at anslaget
ovenfor ikke er å anse som en
avtalt frist for overtakelse i
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forhold til
Bustadoppføringsloven § 10,
men er et tidsanslag som vil
kunne bli endret.
Det er alltid knyttet en viss
usikkerhet til fremdrift og
gjennomføring i
byggeprosjekter som det
foreliggende, herunder mht.
om alle nødvendige offentlige
godkjennelser oppnås, og om
en tilfredsstillende
entreprisekontrakt inngås.

På denne bakgrunn vil selger
fastsette en endelig
overtakelsesdato når man har
sikkerhet for når dette kan
skje.
For dette prosjektet er det gitt
rammetillatelse og
Igangsettelsestillatelse for
tiltaket.

Estimert byggetid er ca. 10
måneder fra byggestart.
Overtakelsesmåned vil bli
meddelt med ca. 3 måneders
skriftlig varsel fra selger.
Endelig overtagelsesdato
meddeles skriftlig senest 4
uker før overtagelse.
Denne dato gjelder da som
partenes avtalte
overtakelsesdato. Denne
bestemmelse medfører ingen
innskrenkning i kjøpers
rettigheter iht.
Bustadoppføringsloven § 10
annet og tredje ledd.
Selger kan kreve, og kjøper
aksepterer, at overtagelse
skjer tidligere enn nevnte
tidsrom i dette punkts første
avsnitt.

GENERELT/FORBEHOLD
Salgsprospekt og
prosjektbeskrivelsen er
utarbeidet for å orientere om
prosjektets generelle
bestanddeler, funksjoner og
planlagte organisering, og er
således ikke en komplett
beskrivelse av leveransen. Det
vises for øvrig til

kundetegninger og
kjøpekontrakt med vedlegg.
Alle illustrasjoner, 3D
animasjoner, skisser,
"møblerte" plantegninger m.m.
er kun ment å danne et
inntrykk av den ferdige
bebyggelsen, og kan ikke
anses som endelig  leveranse.
Inntegnet utstyr/inventar
medfølger ikke (dersom annet
ikke er nevnt i
leveransebeskrivelsen), og det
kan derfor fremkomme
elementer i
presentasjonsmaterialet som
ikke inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av
prosjektet i salgs- og
markedsføringsmateriell vil
ikke passe for begge enheter.
Kjøper oppfordres derfor
særskilt til å vurdere
solforhold, utsikt, beliggenhet i
forhold terreng og
omkringliggende eksisterende
og fremtidig bygningsmasse
mm. før et eventuelt bud
inngis.

Det kan være avvik mellom de
planskisser, planløsninger og
tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige
leveransen. Slike avvik utgjør
ingen mangel ved selgers
leveranse som gir kjøper rett til
prisavslag eller erstatning.
Dersom det er avvik mellom
tegninger i prospekt /
internettside og
leveransebeskrivelsen i den
endelige kontrakt med kjøper,
vil leveransebeskrivelsen ha
forrang og omfanget av
leveransen er begrenset til
denne.

Det tas forbehold om trykkfeil i
prospektet. Sjakter,
innkassinger o.l. og VVS
føringer er ikke endelig tegnet
inn. Det gjøres oppmerksom
på at utomhusplanen i
salgsprospektet ikke er ferdig

detaljprosjektert.
Forstøtningsmurer,
fallsikringer, belysning,
fordeler-skap m.m., kummer
og lignende vil bli plassert slik
det finnes hensiktsmessig i
forhold til terrenget.

Selger har rett til å foreta
endringer i prosjektet som ikke
vesentlig forringer prosjektets
kvalitet eller standard,
herunder arkitektoniske
endringer, materialvalg,
mindre endringer i
konstruksjon,
rørgjennomføringer og/eller
tomtetilpasninger. Slike
endringer er ikke å anse som
mangler ved ytelsen. Det
samme gjelder de endringer
som må gjøres som følge av
kommunens
byggesaksbehandling og krav i
ramme- og
igangsettingstillatelser, samt
andre offentlige tillatelser.
Selger vil, så langt det er
praktisk mulig, informere
kjøper om slike endringer.

Bygningsmaterialer påvirkes
av fuktighet og uttørking. Det
kan oppstå sprekker på grunn
av bevegelse i materialene
uten at dette medfører rett til
reklamasjon.

SÆRLIGE FORBEHOLD
Ved overtagelse må det
påregnes at det gjenstår
mindre utvendige arbeider på
eiendommens fellesarealer.
Etter at styret i sameiet er
etablert, og før overtagelse av
de enkelte seksjoner, vil selger
innkalle sameiets styre til
overtakelse av sameiets
fellesarealer. Kjøper må
akseptere at sameiets styre
skal representere alle
sameierne ved overtakelse av
fellesarealene.

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

Selger står fritt til å akseptere
eller avslå ethvert bud,
herunder bestemme om de vil
akseptere salg til selskaper,
samt om de vil akseptere salg
av flere leiligheter til samme
kjøper.

Selger forbeholder seg retten
til uten varsel å kunne endre
priser og betingelser for
usolgte enheter.

LOV OM HVITVASKING
I henhold til Lov av 6. mars
2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og
terrorfinansiering mv. er
megler pliktig til å
gjennomføre
legitimasjonskontroll av
oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle
rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme
gjelder for medkontrahenten
til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle
rettighetshavere til
salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke
oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har
mistanke om at transaksjonen
har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling eller forhold
som rammes av straffeloven
§147 a, 147 b eller 147c kan
megler stanse
gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke
holdes ansvarlig for de
konsekvenser dette vil kunne
medføre for oppdragsgiver
og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til
salgsobjektet eller deres
medkontrahent.

FINANSIERING

Som kunde hos Proaktiv nyter
du godt av vår
samarbeidsavtale med
Gjensidige Bank. Våre kunder
gis prioritet med raskere
saksbehandling og egne
dedikerte saksbehandlere.
Gjennom Gjensidige-avtalen
tilbyr vi bedre service og vilkår
enn de fleste andre steder.
Kontakt megler for nærmere
informasjon. Meglerforetaket
mottar godtgjørelse for
låneformidling.

VEDERLAG OG RETT TIL
DEKNING AV UTLEGG
Selger betaler meglers
vederlag som er 1,25%
provisjon av salgssum inkl.
mva. pr. solgte enhet.
Det betales et
tilretteleggings-/
etableringsgebyr på kr. 5.000,-
pr. enhet.
I tillegg dekker selger alle
kostnader til annonsering og
markedsføring samt diverse
utlegg.

TINGLYSING AV HJEMMEL
Dersom annet ikke avtales
sendes skjøte/
hjemmelsdokument for
tinglysing i forbindelse med
oppgjøret. Oppgjør forutsetter
at det er gjennomført
overtagelse og at partene har
signert en
overtakelsesprotokoll og sendt
denne til oppgjørsavdelingen
slik som avtalt i kontrakt.

SALGSOPPGAVE
Opplysningene i
salgsoppgaven er godkjent av
selger.

INFORMASJON OM
MEGLERFORETAKET
PROAKTIV Eiendomsmegling
Bærum / Proaktiv Bekkestua
AS
Adr.: Gamle Ringeriksvei 37,
1357 Bekkestua
Ansvarlig Megler: Jan Petter

Solberg Hansen
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LEVERANSEBESKRIVELSE 
PROSJEKT Gml. Drammensvei 142
DATO REVISJON

GENERELLE OPPLYSNINGER

Tekniske forskrifter a v 2010 g jelder for utførelsen.

Det ta s  forbehold om endringer med tils va rende kva litet.

S tiplede linjer på  plantegningene viser fors la g  til løsninger og  innredning  som ikke inngår i leveransen. 

Bygning smateria ler påvirkes  a v fuktighet og  uttørking . Det kan opps tå  sprekker på  g runn av bevegelse i ma teria lene uten a t dette medfører rett til reklamas jon.

Beskrevet oppbygning  av kons truks jonene ang ir kun et generelt kons truks jonsprins ipp. Dette kan avvike avheng ig  a v hvilken entreprenør eller hus fabrikant som velges . Norske forskrifts krav er g jeldene.

Lis tverk behandlet fra  fabrikk kan ha  s ynlige spikerhoder.

P la s sering  a v tekniske ins ta lla s joner er fa s te. Dersom kjøper selv ha r va lg t ut hele eller deler a v leveransen må  kjøper selv s tå  for tilkoblinger og  flytting  a v tekniske ins ta lla s joner (vann- og  avløps rør, opplegg  for s trøm, vifter etc).

Boligen overleveres  byggereng jort etter følgende s tandard. Boligen ryddes  for byggeavfa ll, gulv s tøvsuges  og  skap s tøvtørkes . Øvrig  va sk av overfla ter og  vinduer må  utføres  a v kjøper.

Terreng linjer på  tegninger er kun illus trerende og  derfor ikke retning sg ivende.

Generelt leveres  boligen med toleransekla s ser etter NS  3420 med norma lkrav for trehus  (TKL 2).

Tegninger i kjøpsprospekt er nedkopiert og  ikke må leriktige. Area ler på  tegninger( selv om dis se er ang itt med des ima ler) er omtrentlig  ang itt og  a rea la vvik kan forekomme.

S kis ser og  illus tra s joner i s a lg smateriell og  annonser kan vise g jens tander som avviker fra  leveransen. Ved avvik g jelder leveransebeskrivelsen.

Da taanimerte tegninger er kun ment som illus tra s jon. Leveransen kan avvike fra  dette. Omg ivelser rundt husene er manipulert.

P lantegninger vis er ikke a lle s jakter for rørføringer og  evt. ventila s jon. Dette vil bli pla s sert på  egnede s teder etter entreprenørens  vurdering .

GRUNNARBEIDER/UTVENDIGE ARBEIDER

Huset vil bli fundamentert på  fjell og  oppfylte mas ser der fjelldybden evt. er s tørre enn dybde på  kjeller. 

 Gangarea ler opparbeides  med g rus /s teinmasser. Kjøper må  påregne etterfylling , da  dis se mas sene setter seg  etter bruk.

Tomten for øvrig  g rovplaneres  med s tedlige mas ser tilpa s set den eks is terende na turlige topogra fi. Opprinnelig  vegeta s jon som ikke påvirkes  a v byggearbeidet, vil etter utbyggers  vurdering  kunne bes tå .

S tøttemurer o.l vil kun bli etablert der det er krav om dette.

E vt. trapp/pla tting  og  rekkverk til hoved inngangsparti og  rekkverk til kjeller leveres  i uma lt impregnert treverk. Rekkverk leveres  kun ved forskrifts krav. Øvrige trapper leveres  ikke

KONSTRUKSJONER
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S tøpt gulvpla te

Huset over terreng  vil bli oppført med bæ rende kons truks joner i treverk.

Det leveres  s tå lpipe eller lecapippe. P eis  leveres  ikke.

F or øvrig  er huset planla g t oppført i prefabrikkerte elementer.

ROMSKJEMA

ROM/BYGNINGSDEL GULV VEGGER TAK INNREDNING ANNET

1 etg.

Bod(under trappen) F lis er 30x60  med va rmekabler Ma lt g ips  Ma lt g ips Ingen Lampepunkt i tak

Entre, garderobe F lis er 30x60 skifers til med va rmekabler Ma lt g ips Ma lt g ips Ingen 4s tk downlights ,Lampepunkt i tak, 

Wc F lis er 30x60 skifers til med va rmekabler Ma lt g ips Ma lt g ips
E nkelt s ervant i hvit utførelse med underskap,speil. 
Veggheng t toa lett. Lampepunkt i tak, va rmtvannsbereder

Kjøkken 1s tav hvitpigmentert eikeparkett 14mm Ma lt g ips Ma lt g ips
Kjøkken fra  HTH type S tra ight Hvit. Tota lpris  for kjøkken 
inkl. hviteva rer og  monta s je er kr. 90.000,- inkl.mva . 6 s tk downlights , 1s tk lampepunkt i tak

Stue 1s tav hvitpigmentert eikeparkett 14mm Ma lt g ips Ma lt g ips Ingen 7 s tk downlights , 2s tk lampepunkt i tak

2etg

Opphold 1s tav hvitpigmentert eikeparkett 14mm Ma lt g ips Ma lt g ips Ingen Lampepunkt i tak, loft luke.

TRAPP/TRAPPEGANG

Trapp leveres  hvitma lt med trinn i heltre eik. Rekkverk 
leveres  hvitma lt med s tå lba lus ter Ma lt g ips Ma lt g ips Ingen

Lampepunkt i tak, 4 s tk dowlights  innfelt 
I veggen.

Bad master F lis er 30x60 i s kifers til med va rmekabler (evt. va rmematte) F lis ser a lle vegger 30*60 hvit Ma lt g ips

Innfelt speil. Dobbelt servant fra  viking  bad i hvit utførelse 
med underskap, veggheng t toa lett, dus jvegg  og  badekar. 
P la s s  for va skemaskin og  tørketrommel. 6 s tk downlights

BAD (sekundær) F lis er 30x60 i s kifers til med va rmekabler (evt. va rmematte) F lis ser a lle vegger 30*60 hvit Ma lt g ips
Innfelt speil.E nkelt s ervant fra  viking  bad i hvit utførelse 
med underskap. Veggheng t toa lett, dus jdør. 3 s tk downlights

SOVEROM 1,2,3/walk in 

garderobe 1s tav hvitpigmentert eikeparkett 14mm Ma lt g ips Ma lt g ips Ingen Lampepunkt i tak
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RØRLEGGERARBEIDER/SANITÆRUTSTYR

Fordeling av varmt og kaldt vann legges skjult i bjelkelag og i vegger. Alle vannledninger leveres som ”rør i rør” system i plast.

Rørføringer på  yttervegg  legges  åpent.

Til bereder brukes  s ynlige kobberrør. 

Det kan bli montert vannsentra l i vå trom

Rør kan bli innkledd i s ynlig  ka s se. 

S anitæ ruts tyr leveres  iht. plantegning  av fabrikant Gus tavsberg  Nordic eller tils va rende.

Kraner /blandeba tterier leveres  a v fabrikant Gus tavsberg  Nordic eller tils va rende.

WC 1.etg . Leveres  med veggheng t klosett og  servant med a rmatur.

Mas ter bad leveres  med veggheng t klosett, s ervant med underskap 90cm, 1 s tk. dus ja rmatur s amt to gulvs luk. 

S ekundæ r bad i 2. etg . Leveres  med veggheng t klosett, enkel servant med underskap 60cm, 1 s tk. dus ja rmatur s amt ett gulvs luk. 

S ervantskap leveres  i hvit lamina t med g la tte dører fra  vikingbad.

P å  kjøkken leveres  tilkobling  for oppvaskmaskin.

Utvendig  leveres  fros ts ikker ka ldtvannskran montert på  yttervegg .

VINDUER, DØRER OG LISTVERK

Vinduer leveres  i hvitma lt treverk. Gla s s  ha r U-verdi 1,2. Åpning sbare vinduer er toppsving te og  s idesving (husmorhengs ling )

YTTERVEGGER, TAK og BESLAG

Yttervegger leveres  med 25cm isola s jon og  horisonta l panel med dimens ion 19x120mm eller tils va rende.

 Det leveres  hvite Mdf lis ter (12x70mm) lang s  gulv, dører og  vinduer, med synlige spikerhoder. Tak lis ter leveres  ikke.

P anel blir ma lt/beiset med to s trøk (1 s trøk uttynnet 10%  + ett s trøk), fa rge brun sort.

Tak isoleres  med 30cm isola s jon.

Takrenner og  bes la g  leveres  i pla s tbela g t s tå l. 

Ytterdører og  innvendige lettdører leveres  med g la tt overfla te. Vridere og  bes la g  leveres  i rus tfritt s tå l type Abloy eller tils va rende.
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ELEKTROARBEIDER

E l.ins ta lla s jonene utføres  a v godkjent el.ins ta lla tør og  utføres  i hovedsak som skjult anlegg .

Det leveres  norma lt god s tandard hva  g jelder anta ll punkter etter NE C 400-2010

S ikring s skap med nødvendig  overbela s tning svern, jordfeilbryter og  nødvendige kurs s ikringer.

Røropplegg  for TV- og  teleuttak er la g t frem til uttak (tombokser). Tilkobling  og  kabelabonnement må  bes tilles  hos  kabelopera tør og  besørges  a v kjøper.

Brytere og  s tikkontakter leveres  i hvit utførelse. Alle s tikkontakter leveres  med dobbelt s tikk m/barnevern, unnta tt til fa s t uts tyr (komfyr, kjøleskap etc.) og  lampepunkter i tak.

Varmekabler (ect.ma tte) med elektronisk termos ta t og  gulvføler i bad, wc, ha ll. Res ten av rommene med radia tor. 

Anlegget leveres  i henhold til vedla g te elektrotegninger. 

Det leveres  s trømuttak for 3 s tk utelamper, lamper leveres  ikke.

Led downlights  leveres  med rund hvit innfa tning  med dimmer.

Det leveres  ringeklokkeanlegg .

 

VENTILASJON

Det monteres  ba lansert ventila s jon i huset på  loftet.

GARASJE/PARKERING

Bod.

UTS KRIF T: 31.08.2016
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BÆRUM KOMMUNE 

BYGGESAK 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Kommunegården 
Arnold 
Haukelandspl. 10 
 

Org. nr:  
Bank:  
Telefon: 67 50 44 63  
Faks: 67 50 43 15 

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 

Anette Skappel 

Gamle Drammensvei 142 B 

1363 HØVIK 

   

  

  

  

  

  

     

Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 

 16/44963/AZAC 29.03.2016 

 

 

Adressevedtak - Gamle Drammensvei 142B  

 

Vi viser til brev av 22.02.2016 Det er fattet følgende vedtak: 

 

Ny bebyggelse på eiendommen gnr.10 bnr.226 gis følgende adresser: 

 

Gamle Drammensvei 142 C (vestre del av tomannsbolig) 

Gamle Drammensvei 142 D (østre del av tomannsbolig) 

 

Den nye adressen iverksettes fra 1.mai 2016. 

 

Adressens postnummer og poststedsnavn er 1363 HØVIK 

 

Den tildelte adressen er eiendommens offisielle adresse. Dette blir også postadressen dersom 

ikke postboks eller annet er avtalt med Posten. Posten er informert om adresseendringen og 

trenger ikke egen melding, men vennligst informer dine øvrige forbindelser om den nye 

adressen. Egnede blanketter finner du på postkontorene. 

 

Har du spørsmål til Posten, kontakt Posten kundeservice på telefon 04004 eller internett 

www.posten.no 

 

Er det foretak knyttet til den nye adressen må adresseendringen meldes til Foretaksregisteret 

via Samordnet registermelding.  

 

Folkeregisteret får melding om nye og endrede adresser fra Matrikkelen. 

 

HJEMMELSGRUNNLAG FOR VEDTAKET 

Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til lov om eiendomsregistrering av 1. 

januar 2010 (matrikkellova) § 21 og tilhørende forskrifter kap. 12.  

 

I følge matrikkelforskriften er eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning 

eller eiendom blir merket med riktig adressenummer. Adressenummeret skal være satt opp før 

bygning eller bygningsdel kan tas i bruk. Omadresserte hus/bygninger må sette opp skilt med 

riktig adressenummer innen åtte uker etter mottatt vedtak. 

 

Vedtaksmyndighet er delegert fra Bærum kommunestyre av dato 04.10.1995. 
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  Side 2 av 3 

 

Sakens dokumenter er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider; 

www.baerum.kommune.no; innsyn/postlister (søk på arkivsak ID eller gnr/bnr som står i 

vedtaket.)  

 

 

KLAGEADGANG 

Vedtaket kan etter forvaltningsloven påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker. 

 

Eventuell klage stiles til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo. 

 

Klagen sendes til Bærum kommune som videresender den til fylkesmannen dersom vedtaket 

opprettholdes. 

 

 

Med hilsen 

 

Kjell Berge 

enhetsleder 

Anita Zachariassen 

        saksbehandler 

 

 

 

 

Til: 

Anette Skappel  

Jon Tormod Haldorsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG

42 GAMLE DRAMMENS VEI 142 C



 

  Side 3 av 3 

Til: 
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MEGLERRAPPORT

Eiendom 10/226

Adresse Gamle Drammensvei 142 B

Areal 2 123 m2
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MEGLERRAPPORT

Planer som berører eiendom 10/226

Opplysningene omfatter gjeldende planer for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan

med dokumenter, mindre endringer etc. finnes på Internett under adressen

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0219/gl_planarkiv.aspx? . Bebyggelsesplaner fra før plan- og

bygningsloven av 1985 er registrert som mindre endring under den enkelte plan.

 

Kommune-/kommunedelplan

Navn KOMMUNEPLAN 2015 - 2030

Ikrafttredelse 17.06.2015

 

Delareal

 

6 m2

 

Delareal

 

2 123 m2

 

Delareal

 

2 116 m2

 

Regulerings-/bebyggelsesplan

Reguleringsplan nr. 1943002

Navn RAMSTAD

Ikrafttredelse 23.06.1943

 

Delareal

 

2 121 m2

Formål Frittliggende småhusbebyggelse

 

Delareal

 

1 m2

Formål Felles avkjørsel

VEDLEGG

46 GAMLE DRAMMENS VEI 142 C



25

Maisen Pedersens vei

141A

134

142B

2931

20

22

24

26

28

27

25

23

21138

136

13

30

142

142C

144

142D

143B

140

60C

143A

141B

10/31

10/136

10/150

10/271

10/272

10/675

10/227

10/229

10/95

10/96

10/211

10/212

10/228

10/233

10/234

10/246

10/
381

10/382

10/383
10/388

10/389

10/613

10/645

10/658

10/668

10/715

10/738

10/740

10/741

10/742

10/743
10/744

10/745

10/
746
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10/769

10/6

10/776

10/226

Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

0219 Bærum

Eiendom: 0219/10/226

1:1000Målestokk

Dato: 7.4.2016

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:
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0219 Bærum

Eiendom: 0219/10/226

1:1000Målestokk

Dato: 7.4.2016

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

VEDLEGG

48 GAMLE DRAMMENS VEI 142 C



VEDLEGG

49PROAKTIV EIENDOMSMEGLING | 2016



VEDLEGG

50 GAMLE DRAMMENS VEI 142 C



VEDLEGG

51PROAKTIV EIENDOMSMEGLING | 2016



 

1 
 

Oppdra gsnummer: 28-16-9000 

Omsetningsnummer:  

 

KJØPEKONTRAKT 

BOLIG UNDER OPPFØRING 

Kontraktens  bes temmelser utfylles  a v lov om bustadoppføring  (bus tadoppførings lova ) a v    

13. juni nr. 43 1997 og  annen bakg runnsrett 

 

Mellom   

 

  

Abc E ntreprenør AS  orgnr. 997114159 
 

 Rektor hertzbergs  vei 6 

1363 Høvik 

 E -pos t: plusa .pawel@gma il.com 

 

heretter kalt selgeren, og 

 

 

  

  

 

 

heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 

 

§ 1 SALGSOBJEKT 

S elg er overdra r herved til kjøper s in eiendom som vil bli betegnet ved et sæ rskilt g å rdsnummer og  bruksnummer. 

E ndelig  betegnelse vil førs t forelig g e etter a t fradeling  a v den eiendom denne seks jonen er en del a v, ha r funnet 

s ted. Det sæ rskilte gnr. 10, bnr. 226, ka lles  heretter eiendommen.  

E iendommen lig ger i pros jektets  trinn 1, som vil bli oppført på  a ndel a v selveiet tomt, fradelt fra  Gnr. 10 Bnr. 226 i 

Bæ rum kommune. E ndelig  gnr/bnr vil førs t forelig ge nå r eiendommen er fradelt.  

E ndelig  adresse vil bli bes temt a v Bæ rum kommune. 

E iendommen er betegnet som hus  nr. (A/B) i prospektet. 

Bolig en leveres  med bilopps tilling spla s s (er) 

 

Kontrakten g jelder oppføring  a  bolig  hovedsakelig  til personlig  bruk for kjøper (forbruker).  

E iendommen ska l oppføres  som det fremgå r a v kra vspes ifika s joner, tegninger, prospekt mv., som følg er som 

vedleg g  til denne kontrakt. 
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Hjemmelsha ver til eiendommene er Abc E ntreprenør AS , orgnr. 997114159 

Tomten vil bli overført til kjøper før noen del a v kjøpesummen kan utbeta les  til selger. Alterna tivt må  selg er s tille 

selvskyldnerg a ranti fra  bank eller tils va rende finans institus jon som s ikrer kjøper tilbakebeta ling  a v det beløp som 

er utbeta lt. 

E iendommen lig ger i område med godkjent reguleringsplan 1943002 med tilhørende reguleringsbes temmelser. 

 

§ 2 KJØPESUM  

 

Kjøpesummen for eiendommen utg jør  

kr.  -kroner, 00/100  

Kjøpesummen ska l ikke indeksreguleres .  

Kjøpesummen innbefa tter utg ifter til vei- og  ledning sanleg g , a lle pros jektering s - og  byg gekos tnader, 

tilknytningsa vg ift til offentlig  vann og  a vløp, elektris itet og  mva .  

Kjøpesummen er g jens tand for jus teringer på  bakg runn a v endrings - og  tilleg g sa rbeider. 

Kjøperen kan ikke kreve å  få  utført endring s - eller tillegg sa rbeid nedenfor som endrer kjøpesummen mer enn 15 

% , jf. bus tadoppførings lova  §  9. Alle endrings - eller tilleg g sa rbeider som kreves  a v kjøper ska l a vta les  skriftlig  

mellom pa rtene. Avta len ska l redeg jøre for pris  og  ev. fris tforlengelse som følg e a v endringene.  

S elg er på regner 20%  på s la g  for tilva lg . 

Nye offentlig retts lige kra v som g jelder for selg erens  ytelse, anses  som forbrukerens  forhold ba re dersom selg eren 

ved kontrakts inng åelsen ikke burde ha  regnet med de nye kra vene. S elg eren ska l uten ug runnet opphold va rs le 

forbrukeren. 

 

§ 3 OPPSTILLING OMKOSTNINGER OG KJØPESUM 

 

Kjøpesum og  de til enhver tid offentlige a vg ifter ved ting lys ing  til S ta tens  Ka rtverk, beta les  uoppfordret a v kjøper 

innen overta gelse iht. kontraktens  §  7, og  disse utg jør pr. i da g : 

Kjøpesum                                 _ ___ ___,- 

Dokumenta vg ift a v tomteverdi – kr. 2.000.000,-                 50.000,- 

Ting lysning sgebyr skjøte            525,-  

Ting lysning sgebyr pantedokument           525,-  

P antea ttest kjøper             172,-  

Tota lt kr.  ,- 

 

 

Hertil kommer ting lys ing sgebyr kr. 525,- og  a ttestg ebyr på  kr. 202,-, for hvert pantedokument kjøper ytterligere må  

la  ting lyse på  eiendommen i forbindelse med etablering  a v lån.  

Omkostningene forfa ller til beta ling  s amtidig  med res tvederlaget. Det ta s  forbehold om endringer i offentlig e 

a vg ifter og  g ebyrer. 
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§ 4 OPPGJØR 

Oppg jøret mellom pa rtene foreta s  a v meg lerforeta kets  oppg jørsa vdeling ;  

Aktiv Oppg jør AS  
P os tboks  2 sentrum 
5803 Bergen. 
 
Tlf 55 36 40 60 F ax: 55 31 21 83.  
 

Dette endrer ikke ansva rs forholdet som meg lerforeta ket ha r overfor kjøper og  selg er.  

Alle innbeta linger forbundet med denne kontrakt innbeta les  til meg lers  klientkonto nr. XXXXXXXXXXXX, og  
merkes  med: KID-kode XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Kjøpesummen regnes  ikke som beta lt med befriende virkning  for kjøper, før innbeta lt beløp er disponibelt på  
meg lerforeta kets  klientkonto. Det g jøres  oppmerksom på  a t kjøpers  beta ling splikt ikke inntrer før det er s tilt 
g a ranti etter bus tadoppføring s lova  §  12, 6. ledd.  
 

Kjøpesummen a vg jøres  på  følg ende måte: 

1.1 Kjøper beta ler ved kontrakts inng åelse 10 %  a v kjøpesummen kroner  ,- 

1.2 

 
Ved overtakelse  kroner 

 
           ,- 

 

 S amlet kjøpesum  kroner  ,- 

 

 

Beløpet som er innbeta lt ved kontraktinng åelse er å  a nse som forskudd på  kjøpesummen under forutsetning  a v a t 

det blir s tilt g a ranti etter bus tadoppførings loven §  47. Forskudds innbeta lingen ska l væ re fri egenkapita l og  

eventuelt opptjente renter a v innbeta lt forskudd godskrives  da  selg er. P rovis jon og  utlegg  beta les  a v selger. Hele 

oppdrag sansva rlig es  tilgodehavende og  utleg g  iht. oppdra gsa vta len vil bli trukket a v førs te innbeta ling  etter hvert 

som de forfa ller under forutsetning  a v a t panterettsdokument med urådighetserklæ ring  er ting lys t på  eiendommen 

og  det er s tilt g a ranti etter bus tadsoppførings loven §  47. Resterende beløp vil bli utbeta lt selg er eller selg ers  

byg gelånsbank. 

Dersom g a ranti iht. bus tadoppførings loven §  47 ikke s tilles , vil innbeta lingen fra  kjøper anses  for å  væ re et 

depos itum og  eventuelt opptjente renter vil s å ledes  tilfa lle kjøper frem til det evt. s tilles  g a ranti etter 

bus tadoppføring s lovens  §  47 eller hjemmelen til eiendommen overføres  kjøper, jfr. bus tadoppdøring s lovens  § 46. 

S elg er vil da  bli fa kturert fortløpende for på løpt vederla g  og  utleg g  iht. oppdra gsa vta len.  

S elg er ta r s tilling  til om en eventuell g a ranti ska l s tilles  s amlet for a lle kjøperne og  nedskrives  etter hvert som 

lovens  vilkå r for dette oppfylles , eller om det ska l s tilles  individuelle/g ruppevise g a rantier.  

Beta ling  for endrings - og /eller tillegg sa rbeider, s amt tillegg s leveranser, fa ktureres  sæ rskilt nå r vedkommende 

endring s - og /eller tillegg sa rbeider, samt tillegg s leveranser, er utført.  

F a kturering /beta ling  a v tilleg g sa rbeider/-leveranser som ikke g å r g jennom utbyg ger omfa ttes  ikke a v g a rantiene 

utbyg ger er pliktig  å  s tille. S lik beta ling  vil væ re å  anse som us ikret. Dersom beta ling  a v tilleg g sa rbeider/-

leveranser finner s ted før overta gelse ris ikerer kjøper å  tape s ine penger dersom leverandør /utbyg ger g å r 

konkurs . Meg ler a nbefa ler kjøper å  ikke beta le leverandører/utbyg ger før overtagelse a v bolig en finner s ted. Dette 

må  kjøper a vta le med leverandør i forkant. 

Dersom kjøpesummen ikke blir innbeta lt til meg lerforetakets  klientkonto i rett tid eller eventuelle lånedokumenter 

ikke er meg lerforetakets  oppg jørsa vdeling  i hende innen overta gelse, s lik a t det innbeta lte beløp kan disponeres  

a v meg lerforeta ket, s va rer kjøper den til enhver tid fa s ts a tte fors inkelses rente iht. fors inkelses renteloven, til 

s elger. Fors inkelses rente beregnes  a v hele kjøpesummen, med fra trekk a v eventuelt innbeta lt og  disponibelt 

forskudd, frem til hele kjøpesummen samt omkostninger er innbeta lt og  disponibelt på  meg lerforeta kets  

klientkonto. F ullt oppg jør anses  ikke innbeta lt før også  eventuelle på løpte fors inkelses renter er innbeta lt. Denne 

bes temmelse g ir ikke kjøper rett til å  forlenge beta ling s fris ten utover de fris ter som er a vta lt.   

S elg er g ir herved meg lerforetakets  oppg jørsa vdeling  ug jenka llelig  fullmakt til å  innfri, eventuelt midlertidig  innfri for 

overføring  til a nnet panteobjekt, de pengeheftelser som kjøper ikke ska l overta .  
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Beta ling  for eventuelle endrings - eller tilleg g sa rbeider bes tilt g jennom selg er, fa ktureres  direkte fra  selger nå r 

vedkommende endring s -og  tilleg g sa rbeider er utført. F akturaen må  væ re innbeta lt senest ved overtakelse jf. 

Avta lens  § 7. Dersom forfa ll på  fa ktura  er før overtakelse, må  g a ranti i henhold til bus tadoppførings lovens  § 47 

væ re s tilt.  

Res tkjøpesum blir utbeta lt til selg er nå r skjøtet er ting lys t og  overta kelse ha r funnet s ted. Det vil norma lt væ re en 

behandling stid på  inntil 7 virkeda ger for oppdrag sansva rlig es  oppg jørs funks jon. 

F ør noen del a v kjøpesum blir overført selg er, må  hjemmel væ re overført kjøper  jf. bustadoppførings lova   

§  46 (1). Videre må  øvrige lovbes temte forutsetninger væ re oppfylt, herunder a t det forelig g er 

ferdiga ttes t/midlertidig  bruks tilla telse og  kjøpers  og  /eller lå ng ivers  beta ling s forutsetninger er/blir oppfylt. Det vil 

norma lt væ re en behandling s tid på  inntil 7 virkeda ger for oppdra g sansva lig es  oppg jørs funks jon. Alterna tivt må  

selger s tille en selvskyldnerga ranti fra  bank eller finans ierings ins titus jon i s amsva r med  

bus tadoppføring s lova  §  47. 

 

P a rtene g ir meg lerforetska ts  oppg jørsa vdeling  fullmakt til å  føre på  bruksnummer/seks jonsnummer på  skjøte nå r 

dette forelig ger. Dersom det ett å r etter a t den s is te bolig en er overta tt fortsa tt ikke er dokumentert a t vilkå rene for 

utbeta ling  til entreprenør er oppfylt, g is  oppdrag sansva rlig  fullmakt til å  sette det omstridte beløp på  en egen konto 

i norsk bank, hvor utbeta ling  krever beg ge pa rters  s amtykke. Alterna tivt kan pengene deponeres  i Norges  bank 

etter lov om deponering  i g jeldshøve a v 17. februa r 1939 nr. 1. 

Kjøper ha r iht. bus tadoppføring s lova  §  49 2. ledd deponering s rett for omtvis tet beløp, og  kan etter §  49 1. ledd 

ved deponering  likevel kreve overta gelse og  hjemmelsoverføring . S elg er kan etter fors inkelses renteloven kreve 

fors inkelses rente a v kjøperen for beløp som er urettmess ig  eventuelt for mye deponert. Dette g jelder ikke dersom 

pa rtene ha r a vta lt og  er enig e om et beløp som ska l holdes  tilba ke i på vente a v retting .  

Dersom kjøper ønsker å  påberope seg  mang ler ved overta gelse eller noe a v beløpet på  annen må te er omtvis tet 

ved overta gelse, kan ikke selgeren holde tilbake nøkler eller nekte å  overlevere eiendommen dersom kjøper 

foreta r beta ling  a v det omtvis tede beløpet til sperret bankkonto som ba re kan disponeres  a v kjøper og  selg er i 

felles skap. 

Banken ska l imidlertid kunne foreta  utbeta lingen fra  kontoen i s amsva r med rettskra ftig  dom eller annen 

a vg jørelse som ha r virkning  som rettskra ftig  dom.  

Meg lerforeta ket er underlag t lov a v 6. ma rs  2009 om tiltak mot hvitva sking  og  terrorfinans iering  med tilhørende 

forskrifter. Det følg er a v hvitva sking s loven a t meg lerforeta ket er forpliktet til å  foreta  kundekontroll a v beg ge 

pa rtene i handelen. Dette innebæ rer a t både selger og  kjøper forplikter seg  til å  fremlegge g yldig  leg itima s jon s lik 

a t identitet kan bekreftes  før handelen g jennomføres . Dersom s lik kundekontroll ikke kan g jennomføres  er 

meg lerforeta ket på lag t å  a vs tå  fra  g jennomføring  a v oppg jøret. P a rtene er selv a nsva rlig  for eventuelle kos tnader 

og  a nsva r dette kan medføre uten a t det kan anføres  et kontrakts retts lig  a nsva r overfor meg lerforetaket.   

 

§ 5 GARANTIER 

S elg er plikter å  s tille g a rantier overfor kjøper i henhold til bestemmels ene i bus tadoppførings lova  §  12. 

Ved kontraktens  underskrift ska l selg er uts tede en g a ranti eller tils va rende fra  finans ins titus jon til kjøper for rett 

oppfyllelse a v a vta len, jf. bus tadoppførings lova  §  12. Ga ranti ska l ikke s tilles  dersom vederla get ikke vil overs tig e 

to g anger Folketrygdens  g runnbeløp. 

Det kan s tilles  en s amlet g a ranti for a lle seks joner med felles a rea ler. Ga ranti for den enkelte seks jon/kjøper ska l 

a ng is . Kjøper ha r rett til å  holde tilbake kjøpesummen til det er dokumentert a t g a ranti er s tilt i samsva r med 

næ rvæ rende bes temmelse. 

Ga rantien ska l g jelde i 5 å r etter overtakelsen og  dekke en sum som sva rer til mins t 5 %  a v kjøpesummen. F or 

kra v som blir g jort g jeldende før overta kelse, ska l g a rantisummen væ re mins t 3 %  a v kjøpesummen. S ikkerheten 

ska l g jelde for kra v kjøper fremsetter mot selg er inntil 5 å r etter overtagelsen. E tter denne tid g jelder ingen 

s ikkerhet.  

F ør innbeta lt forskudd kan utbeta les  til eller disponeres  a v selg er må  selg er dessuten ha  s tilt selvskyldnerg a ranti 

fra  bank eller finans iering s ins titus jon i s amsva r med bus tadoppføring s lova  §  47 3. ledd. 
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§ 6 HEFTELSER 

Kjøper ha r få tt seg  forela g t utskrift a v g runnboken for eiendommen da tert       , og  ha r g jort seg  kjent med 

innholdet a v denne. 

Kjøper er kjent med eiendommens  servitutter, og  overta r disse s lik de fremkommer a v  g runnboken. Kjøper 

a ksepterer a t det på  eiendommen kan påheftes  servitutter/erklæ ringer som måtte bli påkrevd a v offentlig  

myndighet, herunder erklæ ring  som regulerer drift og  vedlikehold a v fellesområder, og  drift og  vedlikehold a v 

energ i/nettverk m.m. 

Bæ rum kommune ha r vedta tt a t følg ende servitutter ska l ting lyses  på  eiendommene ifbm. Deling  og  opprettelse 

a v ny adkomstvei: Avta le om rett til oppa rbeidelse a v veiadkomst mv, a vta le om rett til a tkomstvei mv. E rklæ ring  

der eierne g ir a llmennheten evig va rende offentlig  fri ferdsel for g å ende og  syklende på  F lyinnveien. 

Øvrig e pengeheftelser ska l s lettes  for selgers  regning .  

S elg er g a ranterer a t det ikke eks is terer pengeheftelser a v noen a rt på  eiendommen, herunder utpantings - og /eller 

utlegg s forretninger, utover det panta ttesten viser. S elg er forplikter seg  til umiddelba rt å  underrette kjøper og  

oppdrag sansva rlig , dersom s like forretninger blir a vholdt innen ting lys ing  a v skjøte finner s ted.  

S elg er g a ranterer a t leg a lpant og  a lle a vg ifter, m.v. som vedrører eiendommen, og  som forfa ller til beta ling  før 

overta gelse, er beta lt eller vil bli beta lt a v selg er.  S elg er g ir meg lerforetakets  oppg jørsa vdeling  ug jenka llelig  

fullmakt til å  innfri eventuelle kra v som ikke er beta lt på  oppg jørs tidspunktet.  

§ 7 TINGLYSING OG SIKKERHET 

S elg er ha r uts tedt et pantedokument med urådighetserklæ ring  til P etter J ohnsen AS . Meg lerforeta ket foreta r 

ting lys ing  a v denne for selg ers  regning . P antedokumentet tjener som s ikkerhet for den til enhver tid utbeta lte del 

a v kjøpesummen og  a ll utbeta ling  til s elg er ska l inntil ting lysning  a v  skjøtet finner s ted ha  s ikkerhet innenfor 

kjøpesummens ramme. 

Ved underskrift a v denne kontrakt, ska l selg er undertegne skjøte på  denne eiendom til kjøper. S kjøtet oppbeva res  

a v oppg jørsa vdelingen, som besørger dette ting lys t nå r kjøper ha r innbeta lt fullt oppg jør a v kjøpesum, 

omkos tninger og  eventuelle renter. 

Meg lerforeta kets  oppg jørsa vdeling  ska l kvittere pantedokumentet til a vlysning , og  besørge denne s lettet, nå r 

skjøtet er ting lys t og  oppg jør mellom pa rtene er a vs luttet. 

All ting lysning  a v dokumenter på  eiendommen ska l foreta s  av meg lerforetakets  oppg jørsa vdeling . Dokumenter 

som ska l ting lyses  må  sna rest overleveres  oppdra gsansva rlig  i undertegnet og  ting lys ing skla r s tand.  

 

§ 8 OVERTAGELSE 

E iendommen er forventet ferdig s tilt 1 kva rta l 2017. Forventet byg getid, er ca  12 måneder. Det g jøres  

oppmerksom på  a t skis sert overta gelses tidspunkt ikke er endelig  og  en overs ittelse a v denne fris ten vil ikke g i rett 

til da gmulkt.  

Byg ges ta rt er ig ang sa tt. 

S elg er er forpliktet til å  va rs le kjøper dersom det i byg geperioden opps tå r s itua s joner som medfører a t 

ferdig s tillelsen blir fors inket.  

Overta kelsesmåned vil bli meddelt med ca . 3 måneders  skriftlig  va rsel fra  selg er. 

E ndelig  overtagelsesda to vil bli g itt med 4 ukers  forutgående skriftlig  va rsel fra  selg er. Den da  a ng itte da to anses  

som a vta lt overta gelsesda to mellom partene. Kopi a v va rsel om overta gelse ska l selg er sende oppdrag sansva rlig . 

S elg er kan kreve, og  kjøper aksepterer, a t overtagelse skjer tidlig ere enn nevnte tids rom i dette punkts  førs te 

a vsnitt. 

S elg er ska l overlevere eiendommen til kjøper i ryddig  og  bygg reng jort s ta nd, uten leieforhold a v noen a rt, s lik a t 

hele eiendommen leveres  ledig  for kjøper. E iendommen ska l ha  midlertidig  bruks tilla telse eller ferdig a ttes t før 

overlevering  til kjøper. 
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Dersom ikke annet er a vta lt, utleveres  nøklene til eiendommen ved overta gelsesbefa ringen så fremt kjøpesum og  

omkos tninger er bekreftet innbeta lt. Dersom selg er utleverer nøkler til kjøper før innbeta ling  som ovenfor nevnt er 

bekreftet, bæ rer selg er selv ris ikoen og  oppdra gsansva rlig  er uten ansva r for dette. 

P å  overtakelsesda gen ska l partene sammen g jennomgå  eiendommen. Kjøper er forpliktet til å  fremme eventuelle 

reklamas joner på  synlig e feil og /eller mang ler under befa ringen. E ventuelle reklamas joner og  selg ers  s ta ndpunkt 

til sådanne ska l protokolleres  og  befa ring sprotokollen ska l s ig neres  a v pa rtene. F eil og /eller mang ler som va r 

s ynlige eller som burde væ rt synlig e for kjøper under befa ringen kan ikke senere påberopes  som feil/mangel.  

Dersom kjøper ikke g jør g jeldende reklamas joner under befa ringen, eller tros s  behørig  va rs ling  ikke møter til 

befa ring , a nses  eiendommen som godkjent.  

Kjøper kan kun nekte overtagelse dersom eiendommen på  overtagelsestidspunktet ha r vesentlige feil og /eller 

mang ler.  

S elg er forplikter seg  til s traks  å  utbedre a lle feil og /eller mang ler som blir protokollert under befa ringen. Kjøpere 

plikter å  g i selgeren eller dennes  representanter adg ang  til eiendommen og  mulig het for å  g jennomføre 

utbedringsa rbeider på  hverda ger mellom kl. 08.00 og  17.00. 

R is ikoen for eiendommen g å r over på  kjøper nå r kjøper ha r overta tt bruken a v den. Overta r ikke kjøper til fa s ts a tt 

tid og  å rsaken lig ger hos  kjøper, ha r kjøper ris ikoen fra  den da to kjøper kunne ha  overta tt bruken.  

Overlevering  a v eiendommen kan skje selv om det g jens tå r mindre utvendig e og /eller innvendige a rbeider som 

ikke er til hinder for norma l bruk a v eiendommen. E tter overlevering  ska l s like eventuelle a rbeider utføres  a v 

selger så  sna rt dette er praktisk mulig . 

Kjøper sva rer fra  overta gelse for a lle eiendommens utg ifter, og  kjøper oppebæ rer fra  s amme da to a lle eventuelle 

inntekter. 

S elg er ha r ikke g a ranti- og /eller reklamas jonsansva r for tilleg g s leveranser, som kjøper på  eget initia tiv har bes tilt 

direkte hos  entreprenør tilknyttet byg gesak. 

Ved overtakelse ska l eiendommen leveres  fra  selg er i byg gereng jort s ta nd. Dette innebæ rer a t selg er ikke er 

forpliktet til å  foreta  fulls tendig  utva sk a v leiligheten før overtakelse. 

 

§ 9 SELGERS SANKSJONER 

Dersom forfa lls tidspunktet for hele eller vesentlig e deler a v kjøpesummen overs ittes  med 30 da ger eller mer, 

betraktes  overs ittelsen som vesentlig  kontraktsbrudd, som g ir selg eren rett til å  heve. F ør selg er g jør 

heving s retten g jeldende plikter han å  g i kjøper forutgående skriftlig  va rsel med innbeta ling s fris t a v det skyldig e 

beløp innen 1 – en – uke fra  va rs let da to med kopi til oppdrag sansva rlig . Kjøper er innfors tå tt med a t selg ers  

omkos tninger og  eventuelt ta p i forbindelse med resa lg  må  dekkes  a v kjøper.  

Mis lig hold som nevnt ska l a nses  som tvang s g runnla g  som nevnt i lov om tvang s fullbyrdelse a v 26. juni 1992 nr. 

86 §  13-2, 3. ledd boks ta v e). 

§ 10 SELGERS FORSINKELSE 

S elg er ha r rett til tilleg g s fris t dersom kjøperen krever endrings - eller tilleg g sa rbeider eller vilkå rene i 

bus tadoppføring s lova  §  11 er oppfylt. 

Dersom selg er overs itter a vta lte tids fris ter, g jelder bes temmelsene i bus tadoppførings lova  §  18 om da gmulkt og  §  

19 om ers ta tning . Dagmulkt kan ba re kreves  dersom overta gelse a v eiendommen blir fors inket og  ikke dersom 

a vta lte delfris ter overs ittes . Dagbøter til kjøper tils va rer 0,75 promille a v s amlet vederla g  fra  a vta lt 

overta gelsesda to og  frem til overta gelse finner s ted, jf.  bus tadoppførings lova  §  18. 

Kjøper kan ikke påberope seg  da gmulkt dersom fors inket overtagelse skyldes  kjøpers  endring sa rbeider, 

tilleg g s leveranser eller a ndre forhold som skyldes  kjøper, foruts a tt a t selg er ha r va rs let fors inket overta gelse etter 

bus tadoppføring s loven §  11, fjerde ledd.  

Dagmulkt og /eller ers ta tning  som følg e a v fors inkelse kan settes  ned dersom det ut fra  omfanget a v a rbeidet, 

s tørrelsen a v tapet og  forholdene ellers  vil væ re urimelig  for selg er, jf. bustadoppførings lova  §  23.  

Dersom det i byg geperioden skulle inntreffe s treik, lockout eller g jøre seg  g jeldende andre forhold som selg er ikke 

er herre over, kan kjøper a v den g runn ikke kreve da gmulkt eller ers ta tning , heve eller påberope seg  g uns tig ere 

beta ling sbetingelser. 
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§ 11 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT  

E iendommen ska l væ re i s amsva r med offentlig retts lig e krav og  kra v som er s tilt i lov eller i medhold a v lov og  

som g ja ldt da  a vta len ble inngå tt. E iendommen ha r mangel dersom kjøper ikke få r opplysning  om forhold ved den 

som selger kjente eller må tte kjenne til, og  som kjøper hadde g runn til å  regne med å  få . Det s amme g jelder 

dersom eiendommen ikke sva rer til opplysning  som er g itt i a nnonse, s a lg sprospekt eller ved annen 

markeds føring  på  vegne a v selg er. Dette g jelder likevel bare dersom man kan gå  ut fra  a t opplysningene ha r 

innvirket på  a vta len, og  opplysningene ikke i tide er rettet på  en tydelig  må te. 

Kjøperen kan ikke g jøre g jeldende som mangel forhold ved eiendommen kjøper ble kjent med eller burde blitt 

kjent med før a vta leinng åelsen. Det s amme g jelder andre forhold kjøper kjente eller må tte kjent til da  a vta len ble 

inng å tt. 

S elg er er ikke kjent med offentlig e på leg g  som ikke er utført eller beta lt, eller a t det er inng å tt priva te eller 

offentlige a vta ler utover det som fremgå r a v denne kontrakt m/vedleg g . 

 

§ 12 MANGLER 

Dersom kjøper vil g jøre g jeldende a t det forelig g er en mangel ved eiendommen, må  han reklamere skriftlig  

overfor selg er innen rimelig  tid etter a t mangelen er oppdaget. Kjøper plikter å  iverksette de tiltak som med 

rimelig het kan forlanges  for å  beg rense omfanget a v eventuelle skader som følg e a v mangelen.  

Reklamas jon kan ikke fremsettes  senere enn 5 å r fra  overta kelsen, selv om mang lene ikke kunne ha  væ rt 

oppdaget tidlig ere. Mang ler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret a v entreprenøren så  sna rt som praktisk mulig  

etter a t reklamas jonen er fremsa tt og  akseptert. 

S kulle det væ re oppstå tt mang ler hvor kos tnadene ved utbedring  er urimelig  i forhold til den betydning  mang lene 

ha r for bolig ens  bruksverdi, har selg er rett til å  g i kjøper pris avs la g  i s tedet for å  foreta  utbedring .  

S elg eren er ikke ansva rlig  for mang ler, skjulte eller å penba re, som skyldes  oppdra g sg iverens  bruk a v 
eiendommen, krymping  a v trevirke eller pla ter og  dera v følgende sprekker i ta pet, ma ling  eller liknende.  

Kjøper forplikter seg  til å  g i selg er og  selg ers  representanter adg ang  til eiendommen og  mulig het for å  
g jennomføre utbedringsa rbeider på  hverda ger mellom 0800 og  1700. 

E ventuelle feil, mang ler eller reklamas joner ska l rettes  skriftlig  direkte til s elg er.  

 

§ 13 BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE 

S elg er ska l levere bygning (er), og  eventuelle a rbeider på  tomten, med norma l håndverksmess ig  s tanda rd og  i 

s amsva r med g jeldende lover, forskrifter og  offentlige vedtak. Ma teria ler forutsettes  å  væ re a v vanlig  god kva litet. 

I et nytt byg g  forventes  i noen g rad svinn og  krymping  a v ma teria ler, som f. eks . s vinnriss  i mur, s amt ris s  i ta pet 

og  ma ling  ved skjøter og  s ammenføyninger. S elg er er ikke ansva rlig  for s like forhold.  

S elg er ha r rett til å  foreta  mindre endringer i kons truks jon, ma teria lva lg , rørføringer og  lig nende som ikke 

reduserer eiendommens  kva litet, uten a t dette g ir rett til reduks jon a v kjøpesummen. Tils va rende kan selg er 

foreta  endringer i felles a rea l, bygningskropp med tilhørende tekniske anleg g  s amt utenomhusa rea ler. S elg er ska l 

s å  la ng t det er praktisk mulig  informere kjøper skriftlig  om s like endringer.  

 

§ 14 KONTROLLBEFARING 

Ca . 1 - ett - å r etter a t eiendommen er overlevert, ska l selg er foreta  kontrollbefa ring  a v eiendommen. Mang ler, 

som selg er hefter for, som blir a vdekket under denne, forplikter selger seg  til å  protokollere og  utbedre s å  sna rt 

som mulig  og  senest innen 3 måneder etter befa ringen. Ved en s lik kontrollbefa ring  plikter kjøperen å  på vise de 

mang ler som må tte væ re oppdaget s iden overta gelsen og  som ikke skyldes  kjøperens  egne forhold. Det g jøres  

oppmerksom på  a t evt. mang ler må  påberopes  innen rimelig  tid etter a t de ble oppdaget, jf. kontra ktens  §  11 om 

mang ler.  

S elg er hefter ikke for mang ler som skyldes  uriktig  bruk a v eiendommen, eller skader som kjøper ha r på ført denne 

selv. S elg er er ikke forpliktet til å  foreta  repa ras joner som er å  a nse som ordinæ rt vedlikehold. 
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§ 15 UTENDØRSARBEIDER, M.V. 

Tomten leveres  med oppa rbeidelse a v utenomhusa rbeider og  beplantning  iht. foreløpig  utenomhusplan og  

leveransebeskrivelse. S elg er forbeholder seg  retten til å  foreta  mindre justeringer i forhold til endelig  utforming  a v 

utenomhusa rea ler, ma teria lva lg  og  fa rgeva lg  på  bygningene samt innvendig e og  utvendig e felles a rea ler.  

S elg er forbeholder seg  retten til å  forta  endringer som er nødvendig e som en følg e a v offentlig e på leg g  eller 

tilpa sninger i forhold til teknisk løsninger. Kjøper ska l i tilfelle va rs les  skriftlig . 

Kjøper kan ikke, uten etter skriftlig  a vta le med selg er, kreve g jennomført endringer i byg gearbeidene utover det 

som er ang itt. 

Inntil samtlig e boenheter på  byg gefelt er ferdig s tilt, ha r selg er rett til å  ha  anleg g smaskiner og  uts tyr, eventuelt 

brakker, s tå ende på  området, s amt å  ha  s tå ende skilt på  den solg te eiendom. E ventuelle skader som dette må tte 

på føre eiendommen ska l selger sna rest utbedre. Det forutsettes  a t kjøper ha r rimelig  a dkomst til eiendommen. 

P a rtene er innfors tå tt med tomtea rea let ikke er nøyaktig  oppmå lt. 

Det tillig g er oppmå ling svesenet i kommunen å  foreta  nøyaktig  oppmå ling , samt å  uts tede må lebrev. P a rtene 

a ksepterer a t et a rea la vvik, så  fremt det ikke er vesentlig , ikke er g yldig  reklamas jonsg runn eller a t dette kan g i 

g runnla g  for endring  a v den a vta lte kjøpesum. Tomtens  belig g enhet og  omtrentlige g renser fremgå r a v 

vedleg gene til denne kontrakt. 

I den g rad vann- og  a vløps ledninger, elektriske kabler, TV-kabler, etc. g å r over en annen eiendom, ha r enhver 

eier og  bruker a v eiendommen rett og  plikt til å  besørge utbedring  og  vedlikehold a v ins ta lla s jonen, selv om 

a rbeidet da  må  foreg å  på  en annen eiendom. Ingen kan nekte adgang  til s in eiendom for utbedring  og  vedlikehold 

a v s like ins ta lla s joner. 

 

§ 16 FORSIKRINGER 

E iendommen er fullverdifors ikret i byg geperioden. S elger forplikter seg  til å  holde eiendommen fullverdifors ikret 

frem til overta gelse. I brann- eller a nnet skadetilfelle, tilfa ller ers ta tning ssummen selg er, som sna re s t mulig  plikter 

å  g jenopprette skaden. S elg er er ikke ansva rlig  for tap som kjøper eventuelt lider på  g runn a v fors inket innflytting  

eller overta gelse i s like skadetilfeller. 

S elg er er pliktig  til å  tegne en ansva rs fors ikring  som ska l dekke ers ta tning sans va r for skade som selger og  hans  

underleverandører kan på føre forbrukeren eller tredjemanns  person eller ting  i forbindelse med utførelsen a v 

a rbeidet. Fors ikringen kan ikke væ re mindre enn 150 g anger F olketrygdens  g runnbeløp.  

F ra  og  med overta gelse plikter kjøper å  dekke egen fullverdifors ikring  på  eiendommen g jennom sameiet. 

E ventuell innbofors ikring  må  tegnes  a v kjøper ved overtakelse. 

 

§ 17 FORBEHOLD 

S a lg sprospekt og  pros jektbeskrivelsen er uta rbeidet for å  orientere om pros jektets  generelle bes tanddele r, 
funks joner og  pla nlag te organisering , og  er så ledes  ikke en komplett beskrivelse a v leveransen. Det vises  for 
øvrig  til kundetegninger og  kjøpekontrakt med vedleg g . Alle illus tra s joner, 3D animas joner, skisser, "møblerte" 
pla ntegninger m.m. er kun ment å  danne et inntrykk a v den ferdige bebyg gelsen, og  kan ikke anses  som endelig  
leveranse. Inntegnet uts tyr/inventa r medfølg er ikke (dersom annet ikke er nevnt i leveransebeskrivelsen), og  det 
kan derfor fremkomme elementer i presenta s jonsma teria let som ikke  inng å r i leveransen. 
 
Generelle beskrivelser a v pros jektet i s a lg s - og  markeds føring sma teriell vil ikke pas se for beg ge enheter. Kjøper 
oppfordres  derfor sæ rskilt til å  vurdere solforhold, uts ikt, belig g enhet i forhold terreng  og  omkring lig g ende 
eks is terende og  fremtidig  bygning smasse mm. før et eventuelt bud inng is .  
 
Det kan væ re a vvik mellom de pla nskis ser, pla nløsninger og  tegninger som er presentert i prospektet, og  den 
endelig e leveransen. S like a vvik utg jør ingen mangel ved selg ers  leveranse som g ir kjøper rett til pris a vs la g  eller 
ers ta tning . Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt / internetts ide og  leveransebeskrivelsen i den 
endelig e kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha  forrang  og  omfanget a v leveransen er beg renset til 
denne.  
 
Det ta s  forbehold om trykkfeil i prospektet. S ja kter, innkas s inger o.l. og  VVS  føringer er ikke endelig  tegnet inn. 
Det g jøres  oppmerksom på  a t utomhusplanen i s a lg sprospektet ikke er ferdig  deta ljpros jektert. 

VEDLEGG

59PROAKTIV EIENDOMSMEGLING | 2016



 

9 
 

F ors tøtning smurer, fa lls ikringer, belysning , fordeler-skap m.m., kummer og  lig nende vil bli pla ssert s lik det finnes  
hens iktsmess ig  i forhold til terrenget.  
 
S elg er ha r rett til å  foreta  endringer i pros jektet som ikke vesentlig  forringer pros jektets  kva litet eller s ta nda rd, 
herunder a rkitektonis ke endringer, ma teria lva lg , mindre endringer i konstruks jon, rørg jennomføringer og /eller 
tomtetilpa sninger. S like endringer er ikke å  anse som mang ler ved ytelsen. Det s amme g jelder de endringer som 
må  g jøres  som følg e a v kommunens  byg gesaksbehandling  og  kra v i ramme- og  ig angsetting s tilla telser, samt 
andre offentlig e tilla telser. S elg er vil, s å  la ng t det er praktisk mulig , informere kjøper om s like endringer.  
 
Bygning sma teria ler på virkes  a v fuktig het og  uttørking . Det kan opps tå  sprekker på  g runn a v bevege lse i 
ma teria lene uten a t dette medfører rett til reklamas jon. 
 
Kjøper er kjent med a t utomhusa rbeider, a vheng ig  a v å rs tid, vil kunne bli ferdig s tilt og  overtakelses forretning  

a vholdt etter forbrukerens  overtakelse a v bolig en. 

F orøvrig  reguleres  pa rtenes  kontrakts forhold a v Bus tadoppførings lova . 

 

§ 18 ANNET 

Kjøpers  rett til å  a vbes tille eiendommen følger a v bus tadoppførings loven §  52 og  53. Ved en eventuell a vbes tilling  

må  kjøperen ers ta tte selg erens  økonomiske ta p som følg e av a vbes tilling en.  

E ventuell transport a v denne kontrakt ska l på  forhånd aksepteres  a v selg er og  kan nektes  på  fritt g runnlag . Ved 

transport a v kontrakt på løper et g ebyr på lydende kr. 50 000,-  

Transport a v kontrakt kan senes t skje 1 mnd. før overta gelse.  

 

E iendommen vil bli skjøtet over til den kjøper denne kjøpekontrakt utpeker. Dersom kontrakten er videresolg t til 

ny kjøper, plikter selger å  uts tede skjøte til ny kjøper.  

Ved besøk på  byg gepla ssen før overta gelse ska l kjøper a lltid væ re i følg e med en representant fra  selger. All 

a nnen ferdsel på  byg gepla ssen er beheftet med s tor g rad a v ris iko og  er forbudt.  

S elg er forbeholder seg  retten til enhver pris jus tering  på  øvrige a ndeler/eierseks joner i pros jektet.  Uansett om 

pris forlangende for tils va rende eierseks jon eller bolig  i tids rommet etter kontrakts inng åelsen blir jus tert opp eller 

ned, kan ingen a v pa rtene a v den g runn kreve prisa vs la g  eller pris tillegg . Det s amme g jelder om det blir a vta lt 

høyere eller la vere pris  på  andre, tils va rende seks joner i pros jektet enn den pris  som er a vta lt i næ rvæ rende 

kontrakt. 

Den a vta lte kjøpesum inkluderer den s ta nda rd/det uts tyr som er forutsa tt i selg ers  g enerelle leveransebeskrivelse. 
E ventuelle tilleg g s leveranser kommer i tilleg g  til kjøpesummen. J us tering  for endringer og  tilleg g sa rbeid regulere s  
a v bus tadoppføring s lova  §  42.  

Alle a rea ler er oppg itt som bruksa rea l (BRA) i henhold til NS  3940. Bruksa rea let er leilig hetens  tota le innvendig e 

a rea l inklus ive bl.a . innvendig e boder og  kana lføringer. 

 

§19 SAMTYKKE TIL BRUK AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON 

Avta len mellom kjøper og  selger er underla g t bestemmelsene i bus tadoppføring s lova . Der hvor denne a vta len 

eller der hvor Bus tadoppførings lova  setter kra v til a t meddelelser ska l væ re skriftlig , er pa rtene enig e om a t bruk 

a v elektronisk kommunikas jon ska l a nses  å  oppfylle kra vet til s kriftlig het. 

§ 20 VERNETING 

P a rtene vedta r den fa s te eiendoms  verneting  som rett verneting  for tvis ter etter denne kontrakt.  
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§ 21 BILAG 

 

Ved underskrift a v denne kontrakt ha r kjøper få tt seg  forela g t:  

 S a lg soppgave 

 Ins truks  om oppg jør (vedla g t kontrakt) 

 Arkitekttegninger (i sa lg soppgave) 

 Leveransebeskrivelse (i s a lg soppgave) 

 Ba s iska rt 

 Reguleringsplan 

 Rapport og  ka rt fra  ka rtforretning  

 Grunnboksutskrift, da tert  
 
 
Denne kontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvora v selg er, kjøper, oppdra gsansva rlig  og  

eiendomsmeg lerforetakets  oppg jørsa vdeling  få r 1 - ett - eksempla r hver. 

 

S ted / Da to                           S ted / Da to 

 

S elg er(e)   Kjøper(e) 
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INSTRUKS OM OPPGJØR 

Vedlegg  til kjøpekontrakt 

  

 [1] Oppg jøret mellom pa rtene foreta s  a v meg lers  oppg jørsa vdeling    
  

 

Aktiv Oppg jør AS  

P os tboks  2 sentrum 

5803 Bergen. 
Tlf 55 36 40 60 F ax: 55 31 21 83  

 
[2] Det er kjøpers  ansva r a t samtlig e oblig a s joner som ska l ting lyses  oversendes  vå r oppg jørsavdeling  i feilfri 

s ta nd. F ors inkelser kan bli etterskuddsbela s tet med g jeldende mora rentesa ts  dersom oppg jøret fors inkes  
a v sen anmodning  a v innes tåelseserklæ ring  eller feil i oblig a s jonene som ska l ting lyses .  

 
[3] Innbeta linger ska l skje til meg lers  klientkonto 14501242900 

Innbeta linger ska l merkes  med KID-kode KID-kode 2815900126755 
 Kjøper må  sørge for a t kjøpesummen og  omkos tninger er innkommet på  meg lers  klientkonto senest s is te 

virkeda g  før overtakelse.  
 
[5] S elg er er innfors tå tt med a t det ikke vil bli foreta tt oppg jør eller deloppg jør før: 

 
- P antedokument med urådighet er ting lys t 
- Kjøpesum og  kjøpers  omkos tninger i s in helhet er motta tt 
- Alle oblig a s joner er overlevert fra  kjøpers  finans ieringskilder 
- E vt. oppga ver selg er/kjøper er blitt bedt om å  løse er utført 
- Kjøper ha r overta tt eiendommen og  meg ler ha r motta tt s ig nert overta kelsesprotokoll.  
- Hjemmelsdokument og  evt. panterettsdokument er ting lys t 

 
 
S elg er g jøres  oppmerksom på  a t det kan ta  fra  1-2 uker fra  hjemmelsdokumentet er sendt S ta tens  
Ka rtverk, til dokumentene er motta tt meg ler eller oppg jørs foreta ket i ting lys t s tand. Videre kan det ta  inntil 
5 virkeda ger fra  ting lys te dokumenter er motta tt foretaket før oppg jøret foreta s . E ventuelle 
transaks jonsda ger banker imellom kommer i tilleg g . 
 
I s a lg  etter a vhending s loven godtg jøres  selg er rente a v kjøpesummen etter overtagelse, og  a v 
forskudds innbeta linger (ikke depos itum). Kjøper godtg jøres  rente a v for tidlige innbeta linger (ikke 
forskuddsbeløpet), samt a v dokumenta vg iftsbeløpet frem til beta ling stidspunktet a v denne. I s a lg  etter 
bus tadoppføring s loven godtg jøres  kjøper rente a v a lle innbeta linger frem til de overføres  selg er. Det 
utbeta les  ikke renter dersom beløpet ikke overskrider ½ rettsg ebyr. 

 
[6] F ordeling  a v eiendommens  driftsutg ifter og  eventuelle inntekter settes  opp a v meg ler pr. 

overta gelsesda to, dersom dette er a vta lt. Meg ler a vregner ikke pro & contra  beløp under kr.  430,- 
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 BÆRUM KOMMUNE 

BYGGESAK 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Kommunegården 
Arnold 
Haukelandspl. 10 
 

Org. nr:  
Bank:  
Telefon: 67 50 44 63  
Faks: 67 50 43 15 

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 

WOOD ARKITEKTUR + DESIGN AS 

Nobels gate 23 

0268 OSLO 

   

  

  

  

  

  
     

Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 

 15/144010 - 16/14436/FRA 22.02.2016 

 

 

Adresse - Tiltak:  Gamle Drammensvei 142 B - tomannsbolig 

Gnr/Bnr:  10/226 

Tiltakshaver: Jon Tormod Haldorsen 

Ansvarlig søker: WOOD ARKITEKTUR + DESIGN AS 

 

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 

 

Ny ansvarlig søker Wood Arkitektur + Design AS godkjennes. 
 
Igangsettingstillatelse gis for hele tiltaket, i samsvar med rammetillatelsen av 21.10.2015. 
 

 

 

SPESIELLE KRAV/ VILKÅR FOR IGANGSETTING 
Henvisning  
til krav 

Dokumentert 

Vilkår gitt av BK Vann og avløp må ivaretas, bl.a. 

brannvannsdekning og restriksjonsbelte. 

.. 

Uttalelse fra Vann og avløp 19.2.2016:  

«Vann og avløp har nå mottatt og godkjent tegning som viser ny 
vannkum i forbindelse med oppføring av tomannsbolig i Gamle 
Drammensvei 142 B. For oss er det nå greit om det gis 
igangsettingstillatelse.»  

 

Vilkår 1 i 

rammetill. 

OK 

Vilkår gitt av Jernbaneverket må ivaretas. Vilkår 3 i 

rammetill. 

OK 

Det må innsendes støyrapport for eiendommen og 

prosjekteringen av dette må ansvarsbelegges. 

Vilkår 4 i 

rammetill. 

OK 

Eventuell støyskjerm må omsøkes. 

 

Kommentar: 

Støyskjerm anses som godkjent i rammetillatelsen, men 

tilleggstegninger godkjennes i igangsettingstillatelsen 

Vilkår 5 i 

rammetill. 

OK 
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ANSVAR, KVALITETSSIKRING OG KONTROLL 
Nye ansvarlige foretak i igangsettingssøknaden fremgår av søknader om ansvarsrett, erklæringer om 

ansvarsrett og gjennomføringsplan. Søknader om ansvarsrett godkjennes ikke men ses på som 

erklæringer om ansvarsrett iht. de nye reglene som gjelder fra 1.1.2016. Det er i gjennomføringsplan 

bekreftet at de aktuelle fagområdene er ferdig prosjektert og kontrollert for igangsettingstillatelse. 

 

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Ved arbeider som berører utvendige eller innvendige sanitærinstallasjoner skal normalreglementet 

for sanitærforskrifter følges. Alle utvendige sanitæranlegg skal befares og GPS-innmåles av Vann- og 

avløpsenheten før gjenfylling av grøft. 

 

 

PLASSERING OG HØYDEFASTSETTELSE 
Godkjente tegninger og situasjonsplan skal legges til grunn for utstikking/plassering og 

høydefastsettelse.  

Toleransekrav for plassering ved utstikking: Horisontal toleranse +/- 20 cm, vertikal toleranse +/- 10 

cm. Det er en forutsetning at gjeldende krav til avstander og høyder i plan eller lov overholdes. 

 

 

FERDIGSTILLELSE 
Når arbeidet er ferdig skal ansvarlig søker utarbeide og innsende følgende dokumentasjon: 

 

a) Søknad om ferdigattest, NBR nr. 5167. 
b) Gjennomføringsplan, NBR nr. 5185. 
c) Sluttrapport for avfallsplan, ved krav om avfallsplan. 
d) Redegjørelse for at vilkår 2 i rammetillatelsen er oppfylt (Plan for brannvannsdekning må 

være ferdigstilt før MB/FA). Bygningssjefen vil ved søknad om brukstillatelse/ferdigattest 

innhente uttalelse fra Vann og avløp – som må bekrefte at VA-forhold knyttet til vilkåret er i 

orden. 

e) Bekreftelse på at støyskjerm er ferdig bygd. 

 

Bygningssjefen avgjør hvorvidt det skal føres tilsyn i forbindelse med ferdigstillelse. Det er en 

forutsetning at utvendige sanitæranlegg er befart/kontrollert og GPS-innmålt av Vann- og 

avløpsenheten. 

NB! Tiltaket eller del av dette må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest, jf. pbl § 21-10. 
 

 

Hanne Høybach 

bygningssjef 

 

Aud Frøystein 

saksbehandler 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 
Liste over godkjente dokumenter  

Generelle opplysninger 

 

Vedlegg 1 til tillatelsen 
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ArkivsakID:  15/144010  
 

 
LISTE OVER GODKJENTE DOKUMENTER  
Dokumenter i byggesaker er tilgjengelig på Bærum kommunes internettsider; 

www.baerum.kommune.no; postlister og innsyn; plan/byggesak. Søk på arkivsakID. 
 
 

Tittel Saksdokid 
Rammesøknad 2916996  

Ansvarsrett - Vigvam Arkitektur og Entreprise 2885944  

Situasjonsplan ny plan med endret parkering 2929395  

Planer målsatte 2939906  

Fasade syd 2885961  

Fasade nord 2885964  

Fasade øst 2939905  

Fasade vest med vegsnitt 2939904  

Snitt DD 2885965  

Langsnitt DD 2885966  

Situasjonsplan 2993209  

Fasade sør med oppriss av støyskjerm 2993207  

Detalj 1-50 støyskjerm 3030458  

 

 

Ansvarsretter/erklæringer om ansvarsrett i forbindelse med igangsettignssøknaden godkjennes ikke, 

jf. nye regler fra 1.1.2016. 
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Vedlegg 2 til tillatelsen 
 

GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig søker. 

 

Tillatelsens varighet og gyldighet forøvrig 
Arbeidet må være satt i gang innen 3 år regnet fra rammetillatelsen ellers faller tillatelsen bort. Det 

samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Tillatelsen med sine vilkår og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og forutsetter at 

tiltaket gjennomføres i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunktet 

falle bort ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal følges. Annen dokumentasjon tjener 

som underlag for avgjørelsen. Dersom det er gitt avkjøringstillatelse gjelder denne for det konkrete 

tiltak og den angitte bruk. 

 

Plikt til å følge tegninger 
Ansvarlig utførende må påse at godkjente tegninger følges, og at vilkår i rammetillatelsen oppfylles. 

For utomhusarealene gjelder situasjonsplanen, eventuelt særskilt utomhusplan. Dersom tillatelsen 

omfatter opparbeiding av avkjørsel og biloppstillingsplasser, må disse være ferdig anlagt før bygget 

tas i bruk. All godkjent dokumentasjon og tegninger må være tilgjengelige på byggeplassen 

 

Plikt til å følge lovverket 
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrifter, 

vedtekter, reguleringsbestemmelser og gitte tillatelser. Vilkår fra annen fagmyndighet må også 

oppfylles. 

 

Det er en betingelse at de forhold ved tiltaket som ikke framgår av søknaden følger 

bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig søkt om og gitt.  

 

Aktsomhet 
Ved utførelsen må det utvises aktsomhet i forhold til naboeiendommer og i forhold til kabler og 

ledninger i luft og grunn. Minste avstand til offentlige vann- og avløpsledninger skal være 4 meter. 

Takvann, overvann og drensvann må bortledes på egen grunn med mindre annen ordning er fremlagt 

og godkjent. Skråninger må ikke gjøres brattere enn 1:2, og fyllinger må avsluttes 0,5 m fra 

nabogrense. Stengning av eller graving i veiområde må ikke foretas uten tillatelse fra 

veimyndighetene. 

 

Øvrige instanser og myndigheter 
Tillatelsen gjelder kun i forhold til plan- og bygningslovgivningen med mindre annet framgår av 

vedtaket. Annet lovverk følges opp av andre myndigheter. 
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BOLIGSAMEIET Gamle Drammensvei 142 b 
 

GNR 10, BNR 226 I BÆRUM KOMMUNE 
 

VEDTEKTER 
  

  

 

 

1. Eiendommen og eierforholdet. 

  

Eiendommen gnr 10, bnr 266 i Bærum Kommune, skal være et boligsameie 

mellom de som til enhver tid har lovlig, tinglyst hjemmel til de respektive 

eierseksjoner. 

  

Sameiets navn er Boligsameiet Gamle Drammensvei. Sameiet består av tre 

boligseksjoner.   

  

Til hver sameieandel knytter det seg enerett til bruk av en bruksenhet, samt en 

eksklusivrett til et utearealet, se vedlagte kart. Eierne plikter selv til å holde sin 

bruksenhet og eksklusive uteareal vedlike og oppdatert, samt dekke kostnader 

som påløper ved dette. 

  

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin 

eierbrøk.  

  

2. Formål. 

  

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser, herunder 

administrasjon av eiendommen med dens bruksenhet og fellesarealer. For øvrig 

alt som er forbundet med dette, herunder også vedlikehold og fornyelse av felles 

anlegg. 

 

3. Styret 

 

Styret skal bestå av to medlemmer, en styreformann og ett styremedlem, hver fra 

forskjellig seksjon. Styret velges for to år av gangen. Styret skal føre kontroll 

med at det ikke fattes vedtak i sameiet som er egnet til å gi visse sameiere eller 

andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

  

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og at det 

utarbeides årsoppgjør. 
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4. Gjerde og lignende. 

 

Det er ikke tillatt å sette opp avskjerming, hekk, beplantning eller andre 

installasjoner som i høyde og utførelse vesentlig forringer naboens sol og 

utsiktsforhold. Gjerde med høyde opp til 120 cm og hekk opp til 2 m er tillatt. 

 

5. Ansvars- og kostnadsdeling 

 

Drift og felleskostnader. 

Styret skal sørge for at det etableres nødvendige driftsavtaler for felles vei mm.  

 

Sameiet kan etter vedtak i styret gi tjenesteleverandører adgang til utendørs 

tilleggsareal der dette er hensiktsmessig i driftsøyemed, for eksempel i 

forbindelse med behovet for å snu ved brøyting av felles vei, for å unngå at 

snøen brøytes inn mot seksjonenes snuareal.  

 

Sameiet har etter eierseksjonslovens bestemmelser ellers adgang til 

bruksenhetene for nødvendig tilsyn og vedlikehold av installasjoner mv.  

 

Der den enkelte seksjonseier kan ha nytte av tjenester sameiet har avtaler om, 

for drift og vedlikehold av anlegg som knytter seg til seksjonen, skal styret etter 

anmodning fra seksjonseieren innhente tilbud fra leverandøren på dette.  

 

Kostnad for tilleggstjenester kan etter skriftlig bestilling fra seksjonseieren, 

legges til fellesutgiftene for vedkommende seksjon som en separat post med 

underlag fra leverandøren eller kostnaden kan faktureres direkte. Styret kan si 

opp tjenesten dersom sameier som mottar tilleggsytelse ikke følger opp sine 

betalingsforpliktelser til sameiet eller leverandøren. 

 

Vedlikehold av seksjoner og tilleggsareal. 

Sameierne har plikt til å sørge for at deres bolig og uteareal vedlikeholdes 

forsvarlig. Ytre og indre vedlikehold av egen bolig skal som hovedregel 

bekostes av den som eier seksjonen. 

 

Feil og mangler ved boligen som kan medføre ulempe for naboseksjon eller 

felles anlegg, skal alltid varsles skriftlig til sameiets styre, som vil vurdere tiltak 

og om det kan være aktuelt at forholdet vil kunne dekkes av sameiets 

forsikringer. Det samme gjelder dersom årsaken kan ha sammenheng med 

naboseksjon eller felles anlegg.  

 

Dersom en seksjonseier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan styret besørge 

dette utført for seksjonseierens regning etter forutgående skriftlig anmodning om 

tiltak. Det skal være gitt god mulighet til å etterkomme anmodningen før styret 
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kan iverksette tiltak, med mindre det er presserende med avbøtende tiltak for å 

unngå unødig skade på sameiets eiendom, herunder andre seksjoner. 

 

 

6. Lov om eierseksjoner. 

  

For sameiet gjelder lov om eierseksjoner der annet ikke er bestemt og lovens 

ufravikelige regler ikke er til hinder for dette. 

 

Tvisteløsning. 

  

Dersom det allikevel skulle oppstå tvist om spørsmål som ikke ved 

forhandlinger eller på annen måte kan løses i minnelighet, skal den avgjøres ved 

de ordinære domstoler. 

-o0o- 
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Gode tilbud  
på lån og forsikring
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Gjensidige Bank har blant  

Norges beste rente på boliglån. 

Snakk med din megler, eller send SMS med  

kodeord «Bolig» til 2262 – så ringer vi deg!  

Les mer på gjensidigebank.no 

Er du medlem i NITO, Tekna eller YS har du egne  

medlemsrabatter hos Gjensidige Bank.

Priseksempel  Boliglån  
inntil 50% av verdigrunnlag
Ef.rente 2,18 %, 2 mill., o/25 år, totalt: 
2.587.438,-. Gjelder for kunder som 
bruker banken aktivt. Prisen er per 
07.04.2016 for nye lån og kan bli endret.

Boliglån 

2,10 % 
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BUD OG BUDGIVNING

Det advares mot å sende kopi av bankkort 
elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den 
samme budgivingsplattformen (bud-knapp) 
som du finner på nettannonsen, SMS ved å 
svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller 
e-post til megleren for oppdraget. Kravet til 
signatur og legitimasjon gjelder kun det første 
budet. 

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten 
budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, 
samt bud som har kortere akseptfrist enn til  
kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, 
vil, som hovedregel, ikke kunne formidles 

videre av megler. Dersom akseptfrist ikke er 
angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag 
etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet 
er kommet til selgers kunnskap. Selger står 
fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, 
og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det 
høyeste budet på eiendommen. 

Megler skal, i den grad det er nødvending og 
mulig, informere de involverte i budrunden 
skriftlig om status i budgivningen. Megler er 
forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig av-
vikling av budrunden. For at budene skal kunne 
bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle 

involverte parter, herunder til selger for vurder-
ing, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet 
før megler kan formidle budaksept til budgiver. 
Formidling av selgers aksept til budgiver må 
gjøres innen akseptfristens utløp. 

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter 
fra budet inngis. 

Selger og kjøper har krav på å få utlevert 
kopi av budjournalen straks etter at handel er 
kommet i stand. Alle som har inngitt bud på 
eiendommen kan på forespørsel få en kopi av 
anonymisert budjournal etter at budrunden  
er avsluttet. 

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser, som inngis til megler, være skriftlig.  
Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert. 

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Interessenter som ikke har anledning til  
å inngi bud via  nettbasert budgivnings- 
plattform, kan sende bud:

•  Ved å innlevere utfylt og signert bud-
skjema med kopi av legitimasjon til 
meglers kontor.

•  På sms med vedlagt bilde av  
legitimasjon og bilde av signatur.

•  På e-post med vedlagt bilde av  
legitimasjon og bilde av signatur.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendoms-
megling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp)  
på eiendommens nettannonse på  www.proaktiveiendom.no eller  
www.finn.no. 

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og  
legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller 
ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen. 

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er 
registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud,  
må snarest kontakte megler pr. telefon eller på annen måte. 
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Evt. kontrollnummer legitimasjon:

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

BUDSKJEMA

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum kr. 

Beløp med bokstaver kr. 

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:  kl. 
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere aksept-
frist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgiving, 
som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett 
salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for 
begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for 
kjøper ref. regler for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato:  
 
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:  

Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr.:  kr.:  
 
Egenkapital:  kr.:  

Totalt:  kr. 

Budskjemaet kan leveres til meglerkontoret, sendes pr. faks, MMS eller pr. e-post dersom  
budskjemaet er scannet med signatur. Før bud sendes inn ønsker vi at megler varsles på telefon.

BUDGIVERE:

FOR EIENDOMMEN: 

LEGITIMASJON
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendom-
men, herunder om relevante forbehold. 

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre 
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyel-
ser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av 
bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt 
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller 
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som 
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for 
ettertiden. 

3.  Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for 
eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Nor-
malt 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 annonserte visning. Etter denne fristen 
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har 
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, 

budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør 
ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 
oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 

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

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budg-
iverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle 
forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor 
budgivere at budene deres er mottatt. 

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

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 budetfremmes gjennom 
fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

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

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet 
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan 
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem 
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av 
selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en 
annen (man bør derfor ikke gi bud på 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 medfører at 
det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i 
rett tid aksepteres av kjøper.

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

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbruker- 
myndighetene 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. 

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
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Jan Petter Solberg Hansen
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