NORDALVEIEN 103

Illustrasjon, endring vil forekomme. Vi gjør spesielt oppmerksom på at boligen leveres med stående kledning på fasade.

Nordalveien 103 ligger tilbaketrukket i grønne og frodige omgivelser på Tranby i
Lier kommune, Buskerud. Prosjektet har lagt vekt på tydelig og futuristisk
arkitektur. Det finnes en rekke arkitekttegnede detaljer på utsiden, som også gir
spennende vinkler på innsiden. Materialene som er valgt i prosjektet er praktiske,
men gir også et røft uttrykk. Begge boligene får store vindusflater og 2 balkonger.
Et hjem med en iøynefallende stil og tidløs arkitektur.

Her møter du fremtidens krav til design, komfor t og funksjonalitet
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OMRÅDET
Nordalveien ligger luftig og landlig til med

videregående skole med et bredt tilbud av

skogen som nærmeste nabo. Her har du gode

forskjellige linjer.

solforhold i et meget rolig og barnevennlig
område. Fra boligene er det gangavstand

Ellers har man flere alternativ for videregående

til Borgestad barnehage og Nordal skole.

skoler i både Asker og Drammen.

Nærmere Tranby har man flere barnehager

Kort avstand til dagligvarebutikk med Kiwi

som Gunnersbråtan Barnehage, Hennummarka

Tranby som nærmeste butikk. Nærmeste

Barnehage, Akebakken Barnehage, Tranby

sentrum er Tranby som har et utvalg av

barnehage, i tillegg til ungdomsskole.

butikker, legesenter, tannlege, fotballbane og
idrettshall. Fra Nordalveien er det også kort vei

Nærmeste videregående skole er St. Hallvard

til Liertoppen kjøpesenter. Her finner du et godt

videregående skole som kan tilby egen

utvalg med butikker, et bredt servicetilbud

idrettslinje, musikklinje, samt dans/dramalinje

og flere serveringssteder.

så vel som allmennfag. Like ved finner du Lier

Illustrasjon, endring vil forekomme. Vi gjør spesielt oppmerksom på at boligen leveres med stående kledning på fasade.

I Nordalveien har du tilgang til variert og

badminton, taekwondo, skolekorps, innebandy

vakkert turterreng både sommer og vinter.

og kulturskole. For mer informasjon se Lier

Kort vei til bade- og fiskevann på sommeren,

kommune sine hjemmesider.

samt et bredt utvalg av skiløyper på vinterstid.
Tranby kan tilby et aktivt idrettsmiljø for både

Tilgang til bussforbindelser mot Asker,

store og små. Gode rekreasjonsmuligheter på

Drammen og Oslo fra Tranby og Liertoppen.

Kraftkollen og fantastiske turmuligheter i skog

Enkel adkomst til Drammen, Asker og Oslo via

og mark hele året. Her har man også tilgang til

E18. Reisetid til Drammen er ca. 15 minutter og

oppkjørte lysløyper på vinteren.

reisetid til Asker ca. 10 minutter, samt reisetid til
Oslo på ca. 35 minutter.

Lier Idrettslag har et bredt tilbud innenfor
fotball, håndball, barneidrett og ski. På
Tranby finner man egen idrettshall. Tranby
har også andre tilbud som bl.a. turning,
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Pris 7 390 000,BRA 200 kvm
Overtakelse Q1-Q2 2020
Carport
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3 bad og 1 toalettrom
3/(4) soverom
Romslig stue + tv stue
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LE VERANSEBESKRIVELSE FOR FELT B16, NORDALTOPPEN
ENEBOLIG I NORDALVEIEN 103 I LIER KOMMUNE . 13. MARS 2019
Underlag
Boligen bygges etter gjeldende TEK17 og NEK400 ved søkertidspunktet. Produkt- og
driftsinformasjon overleveres på minnepinne ved overtakelsen.
Fasader/vegger/beslag/tak
Boligen oppføres i treverk. Utvendige overflater kles med stående bordkledning.
Bordkledning blir grunnet og behandlet med ett strøk brun beis før montering.
Innvendige vegger utføres med bindingsverk med tykkelse 95-120mm avhengig av
funksjon. Innvendige vegger isoleres, og overflatene kles med gips. Det etableres
spikerslag for kjøkken og ved punkt for TV uttak.
Boligene leveres med flate tak. Taket over plan 3 blir bygget som kompakte tak med
gesimskant og innvendige nedløp, alternativt med ensidig fall mot takrenner. Taket
tekkes med egnet sort asfaltmembran.
Utvendige beslag, inkludert utvendige takrenner med takfotbeslag, leveres i svart
utførelse.
Etasjeskille
Etasjeskillene mellom etasjene bygges i tre. Hulrom mellom bjelkene isoleres, og det
benyttes fuktbestandig gulvspon. Takhøyden er 2,4 meter i inngangsplanet og plan 2.
I plan 1 (stue/kjøkken) er takhøyden 2,5 meter.
Balkong/Terrasse
Balkongene krager ut over deler av parkeringsområdet, og består av bærende
konstruksjoner på nivå med etasjeskillene. Rekkverket leveres i glass med stendere og
håndløper i aluminium eller tilsvarende. Det etableres et overlys i balkongen over 1. etasje
beregnet for bruk tilsvarende balkongen for øvrig. Det leveres skyvedører til balkongene.
Vinduer
Vinduene leveres med energiglass som tilfredsstiller gjeldende krav, og har hvite
vinduskarmer ferdigbehandlet fra fabrikk. Vinduene er åpningsbare med luftestilling og
barnesikring der slikt er nødvendig.

Dører
Balkongdører har samme kvalitet som vinduene, og har vindusfelt og låskasse med
innvendig vriderknapp og utvendig blindskilt. Hovedinngangsdøren leveres som glatt
isolert dørblad type Swedoor eller tilsvarende med et høyt vertikalt glassfelt, en stk.
låskasse med innvendig vrider og en utvendig sylinder.
Innvendige dører leveres formpressede med tre speil, med beslag og vridere i børstet
stål. Alle karmer og dørblad er ferdigbehandlet fra fabrikk i standard hvit utførelse 0502Y.
Karmene blir levert med gummilist i anslaget mot dørbladet.
Innvendig trapp
Trapp leveres med inntrinn av hvitpigmentert eik med åpne opptrinn. Vanger og
håndløpere leveres i hvitmalt treverk. Rekkverket leveres med spiler av børstet rundstål.
Listverk/foringer
Gulv-, vindu- og dørlister samt foringer leveres ferdigbehandlet hvit standard utførelse fra
fabrikk med kode 0502Y. Det blir synlige spikerhull i listverk med fagmessig symmetrisk
utførelse.
Innredninger
Kjøkken leveres som type Norema Areal hvit med overskap foret mot himling, eller
av tilsvarende type iht. tegning. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer inkludert
oppvaskmaskin type standard Siemens eller tilsvarende. Benkeplate leveres i laminat
gråsvart utførelse. Kjøper kan, med noen begrensninger, velge tilvalg mot tillegg dersom
dette gjøres i god tid før innredningsarbeidene starter.
Garderobeskap og innredning på vaskerom leveres ikke.
Det er klargjort for montering av kjøkken på vegg mot badet i stue/gjesterom i 1. etg.
Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner med egnet
styringspanel fra Flexit eller tilsvarende. Dette monteres ved aggregatet i teknisk rom/
vaskerom. Det er eget avtrekk fra kjøkkenventilator (uten kullfilter) ut gjennom yttervegg.

Rørleggerarbeid/Sanitærutstyr
Anlegget er komplett som skjult rør i rør system for vann og avløp der slikt er mulig, og
omfatter blant annet 300 l varmtvannsbereder i teknisk rom/vaskerom. Det leveres 2 stk.
utekraner, uttak for vaske- og oppvaskmaskin, ettgreps blandebatterier og sanitærutstyr
med bla stengeventil for oppvaskmaskin plassert på blandebatteriet.
Det monteres vask i teknisk rom/vaskerom i forbindelse med opplegg for vaskemaskin
og tørketrommel. Badene leveres med et nedsenket område på gulvet i dusjsonen med
dybde ca. 1 cm.
På badene monteres dusjblandebatteri med oppheng for dusjhode, vegghengt WC. På
bad i plan 1 og WC i plan 1 og 2 leveres servant/servantarmatur med hvitt servantskap
med egnet maksimal bredde. På badet i plan 2 leveres dobbel vask/servantbatterier og
underskap samt et speilskap med lys.
Elektriske installasjoner
Det elektriske anlegget er skjult. Det skal monteres utvendig lys ved inngangsdør, ved
dør til hage og på fasadevegg på begge balkongene. Det skal monteres lys i teknisk rom,
sportsbod og downlights under overskap på kjøkken i standard utførelse. Det leveres
også downlights på badene, på WC og i entre/inngangsparti i tillegg til deler av stuen
og på kjøkkenet. De monteres også lyskilder i forbindelse med begge trappene (spotter i
vegg eller trapp). Alle lyskilder som LED.
Det blir montert dobbel utvendig stikkontakt på balkongene på plan 2 og 3, og ved
parkeringsplassen under balkongen.
Det monteres stikkontakt ved siden av avsatt plass til speil på badene og opplegg for lys
over vask på alle bad og WC. Ellers monteres antall stikk ihht kravene gitt i den refererte
forskriften.
Det monteres Elko Plus brytere i gang i inngangsparti samt i stuen.
Det monteres ett rør med CAT 6 eller tilsvarende til ett TV punkt i stuen på plan 2,
og to tomrør til hhv plan 1 og 3, alle fra inntaksskap plassert i teknisk rom/vaskerom.
Fiberleverandøren trekker tilførsel fra gaten og monterer sitt utstyr i inntaksskapet for
oppkobling ved innflytting.
Det leveres brannslukningsapparat(er) og røykvarslere i henhold til forskriftene og
dørklokke for hovedinngangen. Røykvarslerne blir koblet i serie og til strømnettet.
Oppvarming
Termostatstyrte panelovner monteres under de vinduene hvor det prosjekteres som

behov. I inngangspartiet, i badegulvene og i vaskerom/teknisk rom leveres det elektriske
varmekabel med termostat.
Det monteres pipegjennomføring av rundt svart ståltverrsnitt i taket ned til plan 2, med
plassering som vist på tegningene, samt en frittstående peisovn av type Nordpeis eller
tilsvarende i plan 2.
Innvendige overflater
Vegger i alle rom med unntak av i bad sparkles og males med Jotun Antikk Grå, glans 07.
Himlinger males med hvit farge 0502Y, glans 02. Overgangen vegg/himling fuges. Gulv
i oppholdsrom og innvendig bod leveres med hvitpigmentert voksbehandlet en-stavs
eikeparkett av type Tarkett eller tilsvarende.
Gulv og vegger på bad, og gulv i teknisk rom/vaskerom leveres med flis som fremlagt
om annen ikke velges. På gulvene i dusjnisjene leveres det 10x10 cm fliser for å ivareta
nødvendig fall til sluk. Det kan velges flistyper innenfor en øvre grense på standardfliser,
alternativt andre type som tilvalg.
Teknisk rom leveres med sokkelflis i samme type som gulvflis. Gipsflater i våtrom males
med egnet produkt i hvit utførelse.
Sportsboder
Sportsboden, som er isolert, leveres med isolert dør og standard vrider/låsebeslag som
på inngangsdøren. Døren leveres med samme overflate som inngangsdøren, men uten
glass.
Sjakter og nedforinger
Tekniske føringer skal bygges inn og tilpasses på en slik måte at de tar minst mulig plass
og utføres på en helhetlig god måte. Det kan bli nødvendig med lokale nedforing, som i
våtrom, og det kan være behov for innkassinger av føringer, som for eksempel kanaler fra
ventilasjonsanlegget og bæreelementer.
Postkasse, husnummer og renovasjon
Det monteres en standard postkasse for boligen. Plasseringen blir enten på et felles
stativ for husrekken, men fortrinnsvis ved inngangspartiet ved hver bolig.
Det blir montert et standard hvitt husnummerskilt med svart skrift ved hver inngang iht.
gjeldende krav.
Det er prosjektert renovasjonsbeholderen ved hver bolig, og som blir tilpasset kravene
fra kommunen.

Carport
Det monteres lys i tak eller på vegg i carporten, samt dobbel stikkontakt forberedt for
ettermontering av elbil-lader.
Utomhus/parkering
Tomten inklusive innkjøring og oppstillingsplass grovplaneres med subus eller annet
avrettingsmateriale slik at tomten er klar til å kunne opparbeides med terrasser, matjord/
gress og lignende. Terrasser, matjord, gress, beplantning eller annen utomhus-tilpasning
på tomten er ikke inkludert.
Nettleverandøren monterer fjernavleste strømmåler i skap plassert på fasaden på plan 1.
Tilvalg
Det er mulig å bestille innvendige tilvalg dersom det ikke hindrer fremdriften av
produksjonen. Om ønskelig gjennomføres et tilvalgsmøte, og mulige ønsker vil bli tilbudt
etter gjennomgangen med totalentreprenøren.

K JØPSBE TINGELSER
FOR ENEBOLIGER UNDER OPPFØRING I PROSJEK TE T NORDALVEIEN AV 19.04.2018.
Meglerforetak:
BN Bolig AS
Org.nr: 917 463 069
Postboks 6054 Torgarden
7434 Trondheim

vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Oppdragsnr.: 80-18-00087

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.

KJØPSBETINGELSER for Eneboliger under oppføring i prosjektet Nordalveien av
09.04.2018.
Beskrivelse:
Nordalveien er et utbyggingsområde, og utbygger planlegger oppføring av 2 stk
eneboliger, hvorav 1 stk bolig legges ut for salg nå.
Boligen skal oppføres på felt B16 iht vedlagte situasjonskart.
Eiendommen planlegges seksjonert, men selger forbeholder seg retten til å endre
organiseringen mht antall enheter/byggetrinn/fradeling, avhengig av fremdrift og
salgstakt.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresser: Nordalveien 103, 3406 TRANBY
Eiendommen har gnr. 133, bnr. 66 i Lier kommune.
Eiendommen planlegges seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer
med eget seksjonsnummer. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.
Tomt:
Ca 950 kvm eiet. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til
seksjonsbegjæring eller sameievedtekter. Ved deling av eiendommen, så blir tomten
egen eiertomt.
Regulering:
Eiendommen omfattes av Lier kommune reguleringsbestemmelser for Nordal. Det
regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 17.02.2007.
Kopi av reguleringsplan og bestemmelser kan fås utlevert hos megler, og vil også være

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle
arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Brukstillatelse/ferdigattest:
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Visning
Se annonse på www.bnbolig.no, www.finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.
Oppdragsansvarlig
Anders Winther
Leder Nybygg MNEF
Telefon: 97979696
E-post: aw@bnbolig.no

Økonomi

Prisantydning
Nordalveien 103 Kr 7.390.000,- + omkostninger
Finansiering
Kjøper er innforstått med at finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal
forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd,
og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.
Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til overtakelse. Hvis nåværende bolig skal
benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter
verdivurdering utført av BN Bolig.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke
overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis/innbetaling av
forskudd, er kjøper allikevel bundet

og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper
samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.
BN Bolig tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av BN Bank sine
mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.
Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale
følgende omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi kr 2.000.000,- 		
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. 				
- Tinglysingsgebyr pantedokument p.t. 			

kr 50.000,kr 525,kr 525,-

Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.
Betalingsbestingelser:
1) Det forutsettes at kr 100.000,- innbetales som forskudd til meglers klientkonto.
Beløpet må være må være fri egenkapital, og ikke betinget av pant.
Kjøper vil få tilsendt faktura på beløpet av kjøpesummen så snart garantier iht
bustadoppføringslova § 12 og 47 er mottatt av megler.
Beløpet som kjøper innbetaler til meglers klientkonto, utbetales til selger/byggelånsbank
og godskriving av renter til kjøper opphører når §47 garanti er utstedt.
Det godskrives ikke renter når rentebeløp utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf
eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).
2) Resterende del av kjøpesummen, omkostninger samt ev kundeendringer, betales ifm
overtakelse.
Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune
etter ferdigstillelse. Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på
markedsverdi minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid
gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes til
kommunen.
Sameiet/Felleskostnader:
Det gjøres oppmerksom på at kjøperne av de respektive seksjoner selv er ansvarlige for

å konstituere sameiet og etablere gode rutiner for fellesutgifter og fremtidig vedlikehold.
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Felleskostnader kan tenkes å dekke avsetning til vedlikehold fellesarealer/uteareal
og forsikring bygg (ikke innbo). Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/
ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å
fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).
Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.
Vedtekter:
Endelige vedtekter vil bli utarbeidet i forbindelse med innsendelse av
seksjoneringssøknaden, og det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag
for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og
eierseksjonsloven på senere sameiermøte.
Parkering:
Det vil bli etablert 1 stk carport pr bolig, samt utvendige p-plasser på fellesareal.
Realsameie felles utomhusareal
Handelen omfatter også eierandel i følgende realsameier:
2017/262156-1/200 24.03.2017 opprettelse av realsameie:
Denne matrikkelenheten har andel i: knr: 0626 gnr: 133 bnr: 52 ideell: 2 / 27
2017/262190-1/200 24.03.2017 opprettelse av realsameie:
Denne matrikkelenheten har andel i: knr: 0626 gnr: 133 bnr: 53 ideell: 2 / 60
2017/262266-1/200 24.03.2017 opprettelse av realsameie.
Denne matrikkelenheten har andel i: knr: 0626 gnr: 133 bnr: 54 ideell: 2 / 49
Arealet som omfatter realsameie gjelder felles lekeplass, parkering og vei.
Ved ev deling av eiendommen så vil eierandel bli tilsvarende justert.
Realsameieien har til formål å drifte- og vedlikeholde fellesarealer som lekeplass/
parkeringsplass og vei.
Gjennom realsameiene er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets
rettigheter og plikter, samt å bidra med andel av felleskostnader til å drifte disse arealene.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende avtale vedrørende ev.
følgende leverandører:
•
Leverandør av TV og internett.

Senest 4 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om
endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende,
og skal ligge innenfor overtakelsesperioden som oppgis ifm avklaringen av selgers
forbehold.

Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende panteheftelser.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsretten som vil følge eiendommen, og
som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:
Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 18.12.2015, dagboksnr. 1186743

Øvrige kjøpsforhold

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse,
samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har
funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør
inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Da eiendommen er under utbygging, så gjøres kjøper kjent med at det kan påløpe
ytterligere heftelser som kjøpers bank vil få prioritet etter.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som
erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike
erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.
Generelle forutsetninger

Selger:
Tribus AS, org.nr: 918 189 599.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende avtale
til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap som kontrolleres direkte
eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med ”overdra” menes enhver form
for overdragelse. For overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:
•
At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av
igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.
•
At styret i Tribus AS gir en endelig godkjenning for realisering av prosjektet
Selgers forbehold skal være avklart senest 8 mnd etter aksept.
Forbehold anses avklart først når Selger har erklært dette uttrykkelig overfor kjøper.
Selv om omstendighetene i forbeholdene inntatt over er inntruffet, kan Selger avvente
erklæring om frafall av forbeholdene til fristen for avklaring av forbeholdene er kommet.
Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen selv
om forbeholdene ikke er innfridd.
Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et slikt
tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.
Parter er ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke oppfylles innen ovennevnte frist.
Partene har ved et slikt bortfall av kontrakten intet å kreve av hverandre.
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer/heftelser
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/renovasjon m.m.
Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 9 - 12 mnd etter at selgers forbehold er erklært frafalt,
uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke. Dette tidspunktet er foreløpig og
ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper
har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig
brukstillatelse foreligger.
Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv om
det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av
øvrig bolig/fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om
seksjonering/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på
meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av
oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.
Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes innenfor
normal kontortid.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og uteareal skjer samtidig med at den enkelte bolig overtas.
Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv
om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider
ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig
beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.

Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Boligen er i fortsettelsen
omtalt som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper har levert megler skriftlig bindende
bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftlige
opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den
aktuelle leiligheten.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg
inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette
tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre,
gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser
utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv,
foto/bilder, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.
Slike tegninger, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis
beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i
den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet.
Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av
takstmann.

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i
inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1 promille.

Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for
å få ferdigattest.

Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med
forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og
kjøper om de samme betegnelsene.

Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i
kjøpekontrakten, jfr.Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger
forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette.
For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres
av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge
etter Bustadoppføringslova.
Eierforhold:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil
få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige
rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen (Lov
om eierseksjoner av 16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet
har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet
(legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens § 31.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet.
Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de nødvendige
garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.
Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med det til enhver tid gjeldende
regelverk på det tidspunkt garantien utstedes.
Pt.t skal garantien gjelde i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. § 12.
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens fellesareal,
utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.
Garantiene sendes av praktiske årsaker til megler på vegne av kjøper. Garanti blir tilsendt
kjøper.
Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli tilsendt forretningsfører/formann i sameiet.
Eventuelle mangler må varsles til selger så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller
etter at det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen, jfr.
Bustadoppføringslova § 30.
Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten
innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten,

gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder
kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om
ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer
leveres med åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som
tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev.
sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets
eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike
endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å
gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å
varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a)
som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer,
b)
som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)
som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i
å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas
regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige
kostnader som kommer av forhold på kjøperens side. Selgeren kan også kreve at
kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.
Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør kreve at
kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling sammen med
kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra selger

eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av de
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil påberope seg
tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene.
Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 %
av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens
krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan
likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av
hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt meglers klientkonto.
Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i
disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister
som er avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer
irreversibelt finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er avtalt eller ikke
innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan selger med 10 dagers varsel heve kjøpet
og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i Bustadoppføringslova
§ 58.
Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller
hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet punktum.
Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som
gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som
skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge
fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av
nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd
e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for

levering uten kompensasjon overforkjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved salg
av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig
for kjøper ved slik forsinkelse.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen,
med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått
utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse
fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.
Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal
(BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir leilighetens areal
innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til bruksarealet
kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte
arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot
hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført
areal.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at
det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer
og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke
tilsvarende.

transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller
bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av
Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova
ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.
Vedlegg til kontrakt:
Tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er vedlegg til kontrakt men kan fås
ved henvendelse til megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i sin helhet
kan leses på lovdata.no.
Dersom kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler kontaktes slik at kjøper får
utlevert et eksemplar av lovene.
Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet
kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta
kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn
seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også
fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse
av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom
budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud
inngis.Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere
et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest og/eller fullmakt må
fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Transport av avtalen:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere ”mistenkelige transaksjoner”
til Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon som mistenkes å
involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.
Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen
mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for
boligprosjektet,herunder bilder og illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for

Meglers vederlag (eks mva) som belastes selger:
Provisjon 0,8 % av salgssum + 5 % av oppnådd pris over prisantydning. Oppgjørsgebyr
kr 3000,-.

Budgiving:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis BN Bolig rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser
i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende
kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg
av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet
inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra
det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor
selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

Illustrasjon, endring vil forekomme. Vi gjør spesielt oppmerksom på at boligen leveres med stående kledning på fasade.

>>
Fyll ut budskjema og send
dette til Anders Winther
på SMS: tlf. 97 97 96 96
eller på e-post:
anders.winther@em1oav.no

Kjøpetilbud

Bindende bud på Nordalveien 103, hus.nr.

Bud kr.,Bud (bruk blokkbokstaver) kr. 
Budfrist, dato og klokkeslett.

Eventuelle forbehold 

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

bekreftet av

Dato / kl.

Oppgi e-postadresse til bank-kontakt
For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;
Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig  Ja
 Nei
Jeg ønsker å bli kontaktet av Sparebank 1 og samtykker til at mine personopplysninger deles med Sparebank 1

 Ja

 Nei

Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av eierseksjon i Nordalveien, Tranby, gnr. 133 og bnr. 66 Lier kommune. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon og bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som
fremgår av salgsoppgaven. Omkostninger kommer i tillegg. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges ansvarlig representant Anders Winther (anders.winther@em1oav.no) sammen med nåværende bindende
bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

BUDGIVER 2

(BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

Navn 

Navn 

Personnr.	

Personnr.	

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Dato / sted

Dato / sted

Underskrift

Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

I Nordalveien 103 møter du fremtidens krav
til design, komfort og funksjonalitet

Anders Winther
Leder Nybygg
Mob: 97 97 96 96
E-mail: anders.winther@em1oav.no

Bilder brukt i prospektet er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme – 17.01.20

