Der frihetsfølelse får en ny betydning
L E I L I G HE T E R - F 3

Hva er hverdagslykke for deg?

Å kunne komme seg ut i skog
og mark uten å sette seg inn i en bil
for å finne flotte turområder.

Felt F2, utsolgt

2

Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

Felt F3
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Bildene er fra leiligheter i felt F2.

4

5

Bildene er fra leiligheter i felt F2.
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25 minutter
Trondheim sentrum
14 minutter
City Syd

5 minutter
3 minutter
5 minutter
Lysløype
Friluftsbarnehage

8 minutter
Bading i Selbusjøen
13 minutter
Vassfjellet skisenter
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Barneskole
Ungdomsskole
Kunstgressbane
Idrettshall

10 minutter
Padling i Nidelva

Sentrum
Barnehager
Daglivarebutikker
Apotek
Bibliotek
Treningssenter

7 minutter
Golfbane

Enkel
logistikk
i hverdagen
Klæbu er om ikke lenge Trondheims nye
bydel – en bydel med litt mer ro og mye
mer plass. Ja, så fort du beveger deg et
lite stykke unna bykjernen får du langt
mer av det du og familien trenger for å
ha det ekstra godt. Det er derfor vi sier
at Granmolunden er stedet hvor frihet
møter familielykke.
Skoleskyss vil aldri mer bli et tema i
Granmolunden. De minste rusler til skolen på
3 minutter, langs en trygg gang- og sykkelvei.
Kanskje kan de slå følge med storesøsken?
Ungdomsskolen ligger i samme retning,
bare et par minutter lenger unna. Og selv
om Klæbu ofte blir omtalt som en forstad til
Trondheim, betyr det ikke at du må til byen for
å få gjort hverdagens gjøremål. Bakeri, apotek,
treningssenter, svømmehall og to matbutikker
finner du i Klæbus sjarmerende sentrum.

Ca. avstand med sykkel beregnet av Google Maps.
Ca. avstand med bil beregnet av Google Maps.
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Felt F3

F3-4

F3-2

10

F3-3

F3-1

Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

Felt F2, utsolgt
Felt F1, utsolgt

Fasader leiligheter, felt F
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Større frihet
– bedre fritid
Nidelva

Granmolunden er et nabolag for eventyrlystne
barn som vil utforske verden, men også for
voksne på søken etter skogens ro. Her har
dere nærmest naturen inn i stua. Med herlige
turløyper på alle kanter er dørstokkmila litt
kortere, sommer som vinter. I vest driver
dessuten Nidelva fredelig forbi – som en
invitasjon til å ta fiskestanga fatt.

Og du? Det er helt unødvendig å kjøre
barna til Trondheim for fritidsaktiviteter.
Klæbu IL har et variert idrettstilbud, med
alt fra fotball og ski til badminton og
svømming.

Golfbane

Lysløype

Kunstgressbane
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Gjenvollhytta

Trongfossen

Nidelva / Test fiskelykken i vassdraget
– det er store muligheter for napp fra ørreten.
Golfbanen / Pakk golfkøllene og besøk den
10 dekar store banen med 9 hull.
Lysløypa i Lauåsen / La deg lokke ut på tur
i den preparerte og opplyste skiløypa like
utenfor stuedøra.
Trongfossen / Opplev Norges dypeste elvegjel,
som ble dannet for 10 000 år siden.
Gjenvollhytta / Legg søndagsturen hit,
og unn deg vaffel når serveringen er åpen
i vintersesongen.
Vassfjellet skisenter / Ta med familien på tur
i alpinbakken. Etter 14 minutter i bil har dere et
nett av bakker å suse i – noen for de aller minste,
andre for deg som vil kjenne adrenalinet pumpe.

Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.
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Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

Stue, felt F
Utsikt avviker
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Standard
Design / Ravenna
Farge / Hvit
Ventilator / Røros Metall, slimline stål
Hvitevarer / Electrolux,
Induksjonstopp, stekovn,
komfyr og kjøleog fryseskap
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Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

K JØK K E N

Knutepunktet
i hjemmet
Kjøkkenet er et av de rommene vi bruker mest tid i gjennom et langt liv.
Derfor skal du ikke ta til takke med annet enn topp kvalitet.
I Granmolunden er det Electrolux som leverer hvitevarer med stilrent
design og innovativ teknologi. Innredningen kommer fra Aubo kjøkken.
Romslige skap og dype skuffer vil komme godt med for både liten og stor
hobbykokk. Kombinasjonen av alt dette gjør kjøkkenet til hjemmets hjerte.

Bilder er av illustativ karakter, se deklarasjon kjøkken for detaljer.
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Standard
Design / Ravenna
Farge / Hvit

B AD E T

Et rom for velvære
Et praktisk og funksjonelt rom for å kickstarte hektiske
morgener – men også en behagelig oase for å sone ut. Badet
har viktige og varierte oppgaver å fylle, og skal i tillegg kunne
nytes i år etter år.
Dette betyr at badet må bygges med omhu, og i
Granmolunden er det gjort plass til flere finesser. Målet er at
du hver dag skal gå ut av badet med litt mer energi.

Bilder er av illustativ karakter, se deklarasjon bad for detaljer.

Bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.
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Utomhusplan
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Hva er hverdagslykke for deg?

Barnabarna leker trygt ute på
lekeplassen, mens jeg tar en kopp
kaffe på terrassen.

28

Utomhus
trygt og godt
Uteområdene skal være trygge, skape begeistring
og gi mulighet for et godt nabolag.

Boligområdet preges av romslige
grøntarealer med et lekeområde
skjermet for gjennomgangstrafikk. Her
kan barn både klatre, huske, balansere
og ake, voksne kan også ta del i leken.
Fellesområdet inneholder også en
høyde som kan benyttes året rundt,
enten en er konge på haugen eller
nabolagets raskeste ned akebakken.
Uteområdene på Granmolunden skal
være utført i robuste materialer som
tåler daglig bruk. Et grillhus gir le for
vær og vind og kan fungere som et
sosialt møtested.

Smarte snarveger på tvers av området
gjør det lett å ferdes til fots eller med
sykkel. Små tråkkheller slynger seg
gjennom fellesområdet, her kan barna
gå på oppdagelsesferd. Terassene
vender mot de romslige grøntarealene
noe som er tenkt å være med på å
skape et godt nabolag. I tillegg har
hver boenhet sin egen private lille hage
hvor en kan trekke seg tilbake og bare
være til. På Granmolunden er det rom
for alle.
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Fredheim & Paulsby Bygg AS • Formo Holding AS

Kvalitet i alle ledd
FREDHEIM & PAULSBY BYGG

NORGESHUS

Et erfarent byggmesterfirma som ble
stiftet i 1997. Vi har nå bygd boliger
for kunder i over 20 år. Vi planlegger,
prosjekterer og utfører alle typer
byggearbeider i samarbeid med
våre kunder. Alle våre ansatte har
svennebrev eller mesterbrev og har
fokus på kvalitet.

Norgeshus er en komplett leverandør
som bygger hus, leiligheter, hytter,
fritidsboliger, næringsbygg og
offentlige bygg. Norgeshus dekker
hele spekteret av oppgaver innen
boligbygging - fra regulering
og arkitekturprosjektering til
søknadshåndtering og ferdigstillelse.

Vi utfører også arbeider på private
boliger, næringsbygg, og offentlige
etater. Vi har også egne tomter der vi
bygger eneboliger og leiligheter for
salg. Administrasjonen består av daglig
leder, 2 prosjektledere og byggeledere.
Disse tar hånd om de administrative
oppgavene. For å omsette planlegging
og prosjektering over til ferdig
produkt har vi dyktige og motiverte
tømrere, malere og betongarbeidere.
Flesteparten av fagarbeiderne har også
startet fagutdanningen som lærlinger
hos oss. Vårt kjennetegn er prosjekter
av god kvalitet og forutsigbar
gjennomføring. En trygg leverandør du
kan stole på.

I over 25 år har vi bygd over 10
000 boliger fra Svalbard i nord til
Kristiansand i sør. Vi har vært opptatt av
kvalitet ut til våre kunder og forhandlere
hele veien. Alle Norgeshusforhandlere
innehar en solid faglig kompetanse, og
de ivaretar kvaliteten på byggingen av
ditt hus. God service er en selvfølge,
for vår jobb er ikke ferdig før kunden er
fornøyd.
Gjennom vår dyktighet skal vi skape
rom for gode opplevelser og varige
verdier. Dette er visjonen vår, og noe
vi strekker oss etter hver dag slik at du
som kunde skal få mer enn bare et tak
over hodet. Et Norgeshus er ei ramme
rundt livet som kommer.

Vi samarbeider med flere dyktige
underentreprenører, arkitekter, og
rådgivende ingeniører. Vi er ofte
hovedentreprenør på byggeprosjekter
og leverer komplette løsninger
til kundene. Erfaring, allsidighet
og samarbeid med anerkjente
leverandører gjør F&P Bygg til en
solid samarbeidspartner i alle typer
byggeprosjekter.
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Kjøpsbetingelser
Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM

offentlig via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader
er inkludert i kjøpesummen.

Oppdragsnr.: 49200133

Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen er
ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan det
likevel utstede midlertidig brukstillatelse når kommunen finner
det ubetenkelig, slik at kjøper kan overta og bebo boligen.
Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av
kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet
for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående
arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi selger
pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med
tvangsmulkt eller forelegg.

Beskrivelse
Granmolunden er et utbyggingsfelt som skal utbygges
Beskrivelse av Prosjektet:
Granmolunden er et utbyggingsfelt som skal utbygges
over flere trinn med totalt 37 leiligheter/rekkehus, fordelt
på 25 stk rekkehusleiligheter og 12 leiligheter fordelt i 3 stk
4-mannsboliger.
Det vil bli etablert lekeplass i feltet. Felles lek/grøntarealer/
gangsti/veier vil bli skilt ut med egen matrikler og deretter
organisert som realsameie, hvor alle boligene/sameiene i feltet
får felles ansvar for drift- og vedlikehold. Feltet planlegges delt
i 3 stk sameier; hvor Type A, B og E blir ett sameie, Type F blir
ett sameie og Type C blir ett sameie. Selger forbeholder seg
retten til å endre organiseringen mht antall enheter/sameier/
eierform/byggetrinn osv, avhengig av fremdrift og salgstakt.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresse er Timoteivegen 1, 7540 KLÆBU.
Eiendommen har gnr./bnr./snr. 521/519/1-4 i Trondheim
kommune.
Tomt:
Ca 2.190 kvm felles eiertomt. Tomten disponeres av
seksjonseierne enten i henhold til seksjonssøknad eller
sameievedtekter.
Regulering:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan Granmo Gård, gnr/
bnr 21/16 m.fl. Kommunens arkivsaksnummer: 11/2238.
For området skal opparbeides felles nærlekeplasser på hvert
delfelt.
Prosjektet etableres i felt B2. Det skal etableres nettstasjon i
området, plassert ved snuplass veg o_V1 mellom B2 og B4.
Felles grønnstruktur f_G1 er felles for alle boligene i området.
Turveg o_T1 skal være tilgjengelig for allmennheten og
opparbeides med grusdekke. Vegen skal fungere som en
gangsti som forbinder eksisterende boligområder i øst med
Sørborgen. Den skal være kjørbar med traktor, og kan også
benyttes som driftsveg. Det skal bygges gatelys på strekningen
fra Rydlandsvegen til veg o_V1.
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Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som
medfører behov for tiltak.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge
minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler
før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for
utstedelse av ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av
retten til tilbakehold ved overtakelse.
Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt,
vil et beløp av oppgjøret bero på meglers klientkonto, som
sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på
bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse av ferdigattest.
Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta
kontakt med oppdragsansvarlig.
Pris
Se prisliste.
Finansiering
Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende
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 meglertakst utført av EiendomsMegler1.

Det er gitt igansettingstillatelse for prosjektet den 10.09.2019.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved
aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med
tilfredsstillende finansieringsbevis, 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.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også
være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre
seg kjent med disse.
Det vil foregå utbygging fremover av øvrige felt som ligger
innenfor områdets reguleringsplan.

EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom
en samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle
rådgivere. Kontakt megler om dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansielle
tjenester.

Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei. Vann og avløp er

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til

kjøpesummen betale følgende omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi
- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.		
- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.
- Stiftelsesgebyr sameie			
- Startkapital sameie			
- Startkapital realsameie			

kr 6200,kr 585,kr 585,kr 2.000,kr 10.000,kr 5.000,-

En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr må dekkes av
kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets
driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget
aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev.
reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.
Kommunale avgifter og formuesverdi:
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten
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.
Sameie/forretningsfører:
Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå
bindende forretningsføreravtale med 6-12 mnd oppsigelse.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir
valgt, og sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler
vil bli gjennomgått.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering
i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse, ev. via
startkapital.
Vedtekter:
Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at
kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen,
selv om utkastet må oppfattes som en overordnet ramme
for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og plikter, og kan bli
betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet,
kommunale vedtak m.v.
Vedtekter fastsettes av utbygger i forbindelse med innsendelse
av seksjoneringssøknaden..
Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til
vedtektene og eierseksjonsloven på sameiermøte.
Felleskostnader:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets
felleskostnader.
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).
Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a. avsetning til

vedlikehold fellesarealer, forsikring bygg (ikke innbo) og
fellesarealer og andre driftskostnader. Felleskostnadene er
stipulert og basert på erfaringstall, og det tas derfor forbehold
om endringer i budsjettposter og fellesutgifter.
Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon,
grunnabonnement tv/internett og individuelt strømforbruk er
ikke inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til hver enhet.
Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av
sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader.
Budsjettet er utarbeidet av TOBB basert på opplysninger om
eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende
eiendommer.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter,
organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om
prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da
styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre
boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse
av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke
av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i
eiendomsmeglingsloven.
Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10.000,som settes av til startkapital til sameiet.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte
felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på
usolgte enheter.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og
kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
Garasje/parkering:
Hver leilighet disponerer 1 stk carport.
Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig med overtakelse
av leiligheten/boligen, og selger forbeholder seg retten til å
fordele parkeringsplassene.
Realsameie:
Det er pliktig medlemskap i områdets realsameie som blir
etablert i boligfeltet.
Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 5.000,- som
settes av til startkapital til realsameie.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og
respektere foreningens rettigheter og plikter, og har ansvar
for drift og vedlikehold av alle private fellesanlegg, herunder
fellesområder, lekeplasser, felles adkomster, og ev. felles
tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal
vil bli fordelt på medlemmene/sameiene, som bestående av
alle bruksenheter innenfor feltet.
Fellesareal vil bli overskjøtet ved opprettelse av realsameie
og dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien, og betales ved overskjøting.
Selger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av
hjemmel for dette realsameiet til alle trinn innenfor feltet er
ferdigstilt. Eiendommen tilhørende realsameiet overtas trinnvis
iht ferdigstillelse. Selger har rett til å viderefakturere faktiske
kostnader for overtatte arealer, herunder eiendomsskatt o.l selv
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om overskjøting ikke er foretatt.

forbehold.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende
avtaler vedrørende f.eks.:

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt
vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til
overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før
forretningen skal avholdes. 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.

•
•

Forretningsfører
TV og internett

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Granmo Bolig AS, org.nr: 818888422.
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 det forhåndsselges 2 av 4 leiligheter.

•

At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering
innvilges for prosjektet.

Selgers forbehold skal senest være avklart innen 01.04.2021.
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 er
avklart 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
erklæringer/panteheftelser 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 - 10 mnd etter at selgers forbehold
er erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd
eller ikke.
Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt,
så skal dette beregnes fra måned 11 etter sletting av selgers
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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 de øvrige
leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke
nekte å overta selv om 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 utearealer skjer samtidig med at
den enkelte leilighet/bolig overtas. Det vil gjennomføres en
befaring av felles/utomhusarealer for å avdekke evt. feil og
mangler samt manglende ferdigstillelse.
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.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med
beløp utarbeidet av takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for
de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.
Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende
pengeheftelser i eiendomsretten.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil
følge eiendommen, og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet
etter disse:
Heftelser i eiendomsrett:
1954/9151-1/66 29.11.1954 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 521 BNR: 519
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1980/6605-1/66 10.12.1980 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 521 BNR: 519
RETTIGHETSHAVER: KLÆBU KOMMUNE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2017/1102312-1/200 06.10.2017 21:00
2017/1354745-1/200 04.12.2017 21:00 BESTEMMELSE OM
BYGGEFORBUD
Rettighetshaver: TENSIO TS AS
ORG.NR: 978 631 029
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 521 BNR: 519
5 meter fra nettstasjonen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/1327795-1/200 27.09.2018 21:00 BESTEMMELSE OM
VANN/KLOAKK
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 521 BNR: 519
Gjelder gjensidig rettighet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2018/1327795-2/200 27.09.2018 21:00 BESTEMMELSE OM
ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 521 BNR: 519
Gjelder gjensidig rettighet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Da eiendommen er under utbygging, så gjøres kjøper kjent
med at det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten
som kjøpers bank vil få prioritet etter.
Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli
forsøkt slettet.
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:
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, fotos, annonser, bilder og
planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet.
Slike tegninger, fotos, 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.
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.
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.
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 kjøpe og erverve to
boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.
Dette gjelder også indirekte erverv.
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 EiendomsMegler1 på
vegne av kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av
samlegaranti vil denne bli tilsendt forretningsfører/styreleder 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.
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Vær oppmerksom på at det parallelt med reklamasjonsfristene
også løper en selvstendig foreldelsesfrist etter foreldelsesloven,
noe som kan medføre at et mangelskrav bortfaller som foreldet
før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og selv om man har
reklamert innen «rimelig tid». Foreldelse avbrytes normalt
ved rettslige skritt, reklamasjon etter bustadoppføringsloven
er ikke tilstrekkelig. Reglene om foreldelse er særlig relevant
der mangler oppdages en tid etter overtagelse og/eller der
entreprenøren/selger ikke imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare mot
entreprenøren/selger, men også garantisten, så er det viktig
å merke seg at garantistens ansvar foreldes etter de samme
regler som gjelder i forholdet til entreprenør/selger. Dette
innebærer at garantistens ansvar foreldes på selvstendig
grunnlag og at det derfor er svært viktig å også sørge for at
foreldelse avbrytes også overfor garantisten, idet fristavbrudd
overfor entreprenøren/selger er uten betydning i forholdet til
garantisten.
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.
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke
krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.
Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger
vedr. skjøter/overganger etc. samt begrensete muligheter for
tilpasninger.
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.
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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. Selger kan kreve påslag på
kundeendringene.
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 tilrefdsstillende 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
majeure, 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
overfor kjøper. 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.
Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 («koronavirus»)
pandemien
Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet
til COVID-19 (”koronaviruset”) har medført at flere
stater, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense
smittespredningen. Generelt sett har dette allerede
forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter
i kontaktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller
indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at
byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken
grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent
på kontraktsinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres
kontroll. «Forsinkelser» eller andre oppfyllelsesvanskeligheter
som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett
til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som
forsinkelse av kjøper.
For kontrakter der selgers forbehold ikke er slettet ved
avtaleinngåelsen, tar selger forbehold om å kunne forlenge
fristen for sletting av sine forbehold for det tilfelle at det
oppstår forsinkelse knyttet til de prosesser forbeholdene er
knyttet til som følge av COVID-19- pandemien.
Denne kontraktsbestemmelsen har forrang ved ev. motstrid
med andre kontraktsbestemmelser.
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.
Videresalg av kontraktsposisjon:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra
selger, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som
følger av denne kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse
og
c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et
administrasjonsgebyr til megler på kr
10.000,- inkl. mva.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt
markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og
illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i
sin markedsføring for 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.
Transport/endring av avtalen:
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold
til bud og kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker å endre
kontraktspart/hjemmelsforhold, vil det påløpe et gebyr
til megler på kr 10.000,- inkl. mva. for utarbeidelse av
transportkontrakt og endring av skjøte/dokumenter.
Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse
til selskap og blancoskjøte.
Endring krever selgers samtykke.
Vedlegg til kontrakt:
Stipulert budsjett, utkast til vedtekter, 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 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre
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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.
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.
Personvern:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler personopplysninger
i forbindelse gjennomføring av salget av denne eiendommen.
Vi registrerer personopplysninger om visningsdeltagere som
registrerer seg, budgivere, den som bestiller salgsoppgave,
og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi lagre
personopplysninger om den som registrer seg for å motta
informasjon om lignende eiendommer.
Opplysningene vil bli lagret i EiendomsMegler 1 Midt-Norge
sitt elektroniske meglersystem.
Personopplysningene vil benyttes på enhver måte som
er nødvendig mht. formålet opplysningene er innhentet
for. Som ledd i meglers kontroll av budgiver/kjøpers
finansiering vil megler kunne kontakte vedkommendes
finansieringsforbindelse på ethvert stadium av prosessen, inntil
handel er gjennomført,
Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud vil bli
slettet kort tid etter at boligen er solgt
Personopplysninger om kjøper av eiendommen og budgivere
vil vi i henhold til lovpålagt arkiveringsplikt lagres i minst 10
år etter at eiendommen er solgt. Det samme gjelder ethvert
dokument som er utarbeidet eller innhentet i anledning
oppdraget. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre
formål, eksempelvis til markedsføringsformål, uten at det
foreligger særskilt behandlingsgrunnlag for dette formålet,
eksempelvis ved at det er gitt samtykke.
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Les mer om personvern i vår personvernerklæring www.em1mn.
no/personvern
Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger:
Provisjon kr 1,3% av salgssum.
Budgiving:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 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.

Vedtekter felt F
Dette er et foreløpig utkast til vedtekter utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger i
Granmolunden Boligfelt. Det tas forbehold om endringer spesielt i forbindelse med
sammensetningen av boliger og antall boliger i feltet.

Vedtekter
for
Sameiet Granmolunden F
(org. nr. <organisasjonsnummer>)

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.
1. Navn
1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Granmolunden F. Sameiet er opprettet ved
seksjoneringsbegjæring tinglyst den xx.xx.xx
Alle seksjonseiere vil eie en ideell andel i Realsameiet Granmolunden fellesareal.
Det er pliktig medlemskap i velforening som evt. opprettes i området.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 12 boligseksjoner på eiendommen gnr. 21 bnr. xx i Klæbu
Kommune.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere
seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og
sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Seksjonerte tilleggsdeler
omfatter utvendig bod.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
2. Rettslig råderett
2-1 Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett
over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre
noe annet følger av lov eller disse vedtektene.
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner
som eies eller kontrolleres av stat, fylkeskommune eller kommune og som har til
formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme gjelder
institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål
å skaffe boliger samt arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.
2-2 Rettslig råderett over parkeringsplasser
Hver seksjon får bruksrett til en fast parkeringsplass på fellesareal. Plassene
merkes og tildeles av utbygger ved innflytting.
3. Bruken av fellesarealene og den enkelte bruksenhet
3-1 Rett til bruk
(1) Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
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(2) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.
(3) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.
Alle installasjoner på fellesarealer krever forhåndssøknad til, og samtykke fra,
styret, herunder oppsetting/montering av parabolantenne, varmepumpe, markise
o.l.
3-2 Ordensregler
Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler. Selv om sameiet vedtar forbud
mot dyrehold, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for
det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.
4. Vedlikehold
4-1 Sameiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte sameier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de
andre sameierne. Sameierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask,
apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer
unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
(3) Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets
felles-/hovedledning. Sameier skal også rense eventuelle sluk på verandaer,
balkonger o. l.
(4) Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre,
plikter sameieren straks å sende melding til sameiet.
(6) Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre sameiere for
tap som følger av forsømt vedlikehold.

4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt
(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så
langt plikten ikke ligger på sameierne.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
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sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av
vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for
sameieren eller annen bruker av boligen.
(5) Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt
vedlikehold fra sameiet.
5. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
5-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,
skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. Kostnader til kabel
tv/Internett, kontingent til realsameie og evt. velforening som kan opprettes i
området fordeles flatt mellom seksjonene.
(2) Den enkelte sameier skal forskuddsvis hver måned betale akontobeløp fastsatt
av sameierne på sameiermøtet eller av styret. Akontobeløpet kan også dekke
avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på
eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.
5-2 Panterett for sameiernes forpliktelse
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 25. Pantekravet kan ikke
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
5-3 Heftelsesform
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin
sameiebrøk.
6. Pålegg om salg og fravikelse - Mislighold
6-1 Mislighold
Sameiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.
6-2 Pålegg om salg
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26. Advarsel
skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
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eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
7. Styret og dets vedtak
7-1 Styret - sammensetning
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to andre
medlemmer. Varamedlemmer kan velges.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av sameiermøtet. Sameiermøtet velger styreleder ved
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameiermøtet. Styret har herunder å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives
av de frammøtte styremedlemmene.
7-3 Styrets vedtak
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak,
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
7-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer sameiet utad og tegner dets navn.
8.

Sameiermøtet

8-1 Myndighet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
8-2 Tidspunkt for sameiermøtet
(1) Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.
(2) Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller
når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever
det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
8-3 Varsel om og innkalling til sameiermøte
(1) Forut for ordinært sameiermøte skal styret varsle sameierne om dato for møtet
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Sameiermøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig
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kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge
tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et
forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en
sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen
når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 8-3 (1).
8-4 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
Sameiermøtet skal, uten hensyn til om det er nevnt i innkallingen:
- behandle styrets årsberetning
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående
kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle andre saker som er nevnt i innkallingen
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før
ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse, jf. esl § 35
tredje ledd.
8-5 Møteledelse og protokoll
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en
annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Møtelederen skal sørge for at
det føres protokoll fra sameiermøtet.
8-6 Stemmerett og fullmakt
(1) I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de
eier.
(2) Hver sameier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med flere eiere kan det
bare avgis en stemme.
8-7 Vedtak på sameiermøtet
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke sameiermøtet fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av
sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved valg kan
sameiermøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som
valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
(4) Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet for
vedtak om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av
eksisterende bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet
som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig
forvaltning,
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e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål
til annet formål,
f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet ledd
annet punktum,
g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og
som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de
årlige fellesutgiftene,
h) endring av vedtektene.
(5) Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen,
samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever
tilslutning fra samtlige sameiere.
(6) Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:
- at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
- innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over
seksjonen
- innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene
enn det som følger av pkt. 5.
9. Ugildhet (inhabilitet) og mindretallsvern
9-1 Ugildhet
(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning på
sameiermøtet om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til sameiet. Det samme gjelder avstemning om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§ 26 og 27.
9-2 Mindretallsvern
Sameiermøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet
til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.
10. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om
eierseksjoner av 27.mai 1997 nr. 31.
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Driftsbudsjett og beregning
av felleskostnader for Samiet Granmolunden
Felt F
TOBB Eiendomsforvaltning AS

SAMEIET GRANMOLUNDEN F
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

Antall seksjoner:

12

Prisutvikling i %:

2,5

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Kontingent realsameiet
Sum inntekter

120 000
108 000
129 600
357 600

110 700
132 840
243 540

113 468
136 161
249 629

116 304
139 565
255 869

119 212
143 054
262 266

KOSTNADER
Forr.førerhonorar (begrenset kontrakt)
Revisjon
Styrehonorar (inkl.aga)
Drift og vedlikehold
Bygningsforsikring
Kontingent realsameiet
Andre driftsutgifter

25 000
0
12 000
30 000
36 000
129 600
5 000

25 625
0
12 300
30 750
36 900
132 840
5 125

26 266
0
12 608
31 519
37 823
136 161
5 253

26 922
0
12 923
32 307
38 768
139 565
5 384

27 595
0
13 246
33 114
39 737
143 054
5 519

Sum kostnader

TOBB Eiendomsforvaltning
AS243 540
237 600

249 629

255 869

262 266

DRIFTSRESULTAT

120 000
0
0
SAMEIET
GRANMOLUNDEN
A, B 0og E

INNTEKTER

Budsjettforutsetninger:
Felleskostnader:
Alle felleskostnader er fordelt etter brøk (areal). Vedlagte driftsbudsjett er forslag. De fleste
postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i driftsbudsjett kan
medføre endringer i felleskostnadene.
Startkapital kr 10.000,- per seksjon betales inn ved overtakelse.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.
Sameiet er ikke revisjonspliktig og det er derfor ikke budsjettert noe. Hvis ønskelig med
revisor vil kostnaden være ca kr 8.000,-.
Drift og vedlikehold gjelder drift av utomhusareel etc.

0

ÅRSRESULTAT

120 000

0

0

0

0

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12

120 000
0
120 000

0
120 000
120 000

0
120 000
120 000

0
120 000
120 000

0
120 000
120 000

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

Antatt endring FK fra 01.01:

Kontingent realsameiet inneholder: Kabel-tv, brøyting, strøing av fellesareal, felles
strøm(gatelys), vedlikehold lekeplass etc.
Kommunale avgifter og individuelt strømforbruk er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette
faktureres normalt ut til hver enkelt seksjon.
Endringer i felleskostnadene:
Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjettet, eller
uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene. Det tas også
forbehold om at prosjektet kan bli omregulert og areal kan bli endret opp i mot endelig
seksjonering.

TOBB Eiendomsforvaltning AS

SAMEIET GRANMOLUNDEN F
Leil.nr.

Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Areal
BRA
m2
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

Kontingent
realsameiet
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Felleskostn.
drift

Totale felleskostn.
per måned
år 1
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650
1 650

DRIFTSBUDSJETT
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

OG

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER
FOR

SAMEIET GRANMOLUNDEN A, B og E

Utarbeidet av TOBB Eiendomsforvaltning AS
Trondheim, 29/09/2017
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Byggebeskrivelse
Norgeshus bygges i henhold til gjeldende tekniske forskrifter.
Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av tegningene
eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420, normale
toleransekrav for tømrerarbeider, og anvisninger fra SINTEF
Byggforsk.

1.3 Terrengarbeid
Terreng opparbeides innenfor tomtegrensene. Det leveres
matjord som blir isådd plenfrø. Kjøper må selv sørge for
gjødsling, vanning slik at plenen vokser. Beplantning inngår ikke
i leveransen.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne foreta
endringer av konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det
forutsettes at disse endringene ikke medfører pristillegg eller
forringer kvaliteten i noen grad.

1.4 Utomhus, lekeplass
Plass til avfallsbeholdere opparbeides i.h.h.t kommunale
krav. I dette prosjektet leveres nedgravde avfallscontainere i
tilknytning til offentlig veg. Felles lekeplass opparbeides i.h.h.t
utomhusplan og godkjenning fra kommunen. Se utomhusplan

Byggebeskrivelsen gjelder for alle hustyper. For noen hus kan
det imidlertid være løsninger og/eller detaljer som i noen grad
avviker fra eller ikke er omhandlet i denne beskrivelsen. I disse
tilfeller gjelder byggetegninger og deres bilag.
Huset blir levert” nøkkelferdig”. Dette vil si at huset er
innflyttingsklart. Utvendig kledning, terrasser er grunnet og må
etterbehandles i.h.h.t leverandørens anbefalinger.

Byggebeskrivelsen er inndelt
i følgende hovedposter
Generelt
1.1 Tomteområde
1.2 Veier og parkeringsplasser
1.3 Terrengarbeid
1.4 Utomhus
1.5 Utstikking/plassering
1.6 Vann og avløp, VA-anlegg
1.7 Sterk/svakstrøms anlegg
1.8 Fiber, tv signaler

1.5 Utstikking/plassering
Utbygger har ansvar for utstikking og plassering av boligen i
terrenget som angitt på godkjent utomhusplan og snittegning.
Vi forbeholder oss retten til å heve/senke boligen dersom
det er nødvendig for å tilpasse boligen til terrenget. Det
tas forbehold om avvik i plassering, terrenglinjer, høyder i
forbindelse med tilpasning til tomta, veier, vann og avløp.
1.6 Vann og avløpsanlegg
Det opparbeides og leveres VA anlegg utført etter kommunal
godkjent plan. Det leveres stikkledninger fra hovedanlegg og
frem til inntak ved hver boenhet. Det legges drensledninger der
dette vurderes som nødvendig.
1.7 Strømanlegg
Det føres frem strømanlegg til hver boenhet. Anlegget
legges i jordkabel og utføres i.h.h.t gjeldende forskrifter.
Tilknytningsskap plasseres på yttervegg. I noen tilfeller kan det
også plasseres skap for strøm/fiber på eiendommen.
1.8 Fiber, tv signaler
Fremføring av rør for tilkobling til fiber, tele, data i boligen.
Fiber/tv-signal/tele må bestilles av den enkelte kunde hos
leverandør valgt av utbygger.

Boligen
2
Hovedposter i byggebeskrivelsen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
4.0
5.0

Grunn og fundamenter betong, mur og pussarbeider
Bæresystemer
Yttervegger
Innvendige vegger
Dekker, bjelkelag
Takkonstruksjon
Fast inventar
Trapper
Diverse
VVS installasjoner
Elektriske installasjoner
Andre installasjoner

Generelt
1.0 Tomteområde
Veier og parkeringsplasser opparbeides der det er vist i
utomhusplanen. Adkomstvei blir asfaltert. Avkjøring til boligene
og biloppstillingsplass i carport blir levert med grus. Eventuelle
gangveier blir gruset.
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2 Hovedposter i byggebeskrivelsen
2.1 Grunn- og fundamenter, betong-, mur og pussarbeider
Grunnarbeider inngår i standard leveranse, samt opparbeidelse
av utomhus område.
Grunnmur bygges som plate på mark. Isoleres i.h.h.t krav.
2.2 Bæresystem
Våre boliger utføres i tradisjonelt bindingsverk med stendere
i konstruksjonsvirke med senteravstand c/c 600mm. Bjelkelag
utføres i trekonstruksjoner, dimensjonert jfr. spennvidder og
nyttelast. Takkonstruksjon utføres i trekonstruksjoner, enten av
taksperrer eller prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjon samt
nødvendige søyler og dragere av limtre elle stål dimensjoneres
jfr. stedlig krav til snølast. Innvendig leveres søyler og
dragere av limtre i ubehandlet gran, type malingskvalitet og
stålkonstruksjoner kles/kasses inn. Utvendig trekonstruksjoner
til balkonger og annen bæring leveres impregnert såframt disse
er eksponert for fuktighet.
2.3 Yttervegger
Yttervegger bygges opp av tradisjonelt bindingsverk i
konstruksjonsvirke og isoleres i henhold til krav i gjeldende

Teknisk forskrift.
Yttervegger leveres på avrettet plate på mark med tetting
og svillemembran. Ytterveggen monteres forskriftsmessig til
betongen.
Til avstiving og vindtetting benyttes vindtettplate med klemte
skjøter, og i hjørner og overganger benyttes vindsperrerims,
tettebånd og tape
Yttervegg varmeisoleres med mineralull og tykkelsen
bestemmes av krav gitt i forskrift ved energiberegning. Denne
vil i noen grad variere fra hustype til hustype, men generelt er
det 200mm isolasjon i ytterveggen. Noen boliger kan av ulike
årsaker ha yttervegg med 250mm isolasjon.
Kledning på yttervegg er både liggende- eller stående
dobbeltfals i 19x148mm gran. Se fasadetegninger. Kledningen
levers grunnet i farge valgt av arkitekt. Kledningen må
etterbehandles av kunde.
Innvendig på ytterveggen monteres dampsperre samt hvitmalte
veggplater.
Vegger til sportsbod og garasjer leveres uisolert og uten
kledning. Der det evt. er brannkrav, isoleres og kles vegger
med gips, uten sparkling og maling.
Utvendig kledning som leveres grunnet bør overmales etter få
måneder for å forlenge levetiden.
Vinduer og dører
Vinduer og balkongdører leveres med fabrikkmalt overflate i
farge valgt av arkitekt.
U-verdi på vindusleveransen beregnes for den enkelte bolig
og er minimum 1,2 (2- lags glass). Det vil variere fra hustype til
hustype hvilken U-verdi som er nødvendig og det kan derfor
variere mellom 2- og 3-lags glass på de ulike hustypene.
For vinduer med bedre U-verdi (3-lags glass) må man forvente
utvendig kondens /dugg. Dette skjer på dager etter kalde og
klare netter med høy luftfuktighet.
Gode vinduer og dører med lav U-verdi slipper gjennom
mindre varme og glasset blir varmere på innsiden og kaldere på
utsiden. Da oppstår dugg på glassets utside. Dette skjer særlig
på høsten og tidlig vinter.
Ytterdører leveres tilsvarende som på tegning med fabrikkmalt
overflate i farge valgt av arkitekt.
Foringer og belisting til vindu, ytterdør, balkongdør og innerdør
leveres fabrikkmalt og med synlig spikring.
Vinduslufting i form av gjennomlufting er lagt til grunn som
tiltak for å unngå overtemperatur. Solskjerming inngår ikke i
leveransen.
2.4 Innvendige vegger
Innvendige vegger bygges opp av konstruksjonsvirke og
isoleres med min. 70mm mineralull. Vegger kles med hvitmalte
veggplater. Tykkelse kommer fram av tegning men kan variere
fra vegg til vegg, avhengig om de er bærende eller om de
omfatter føringer for teknisk anlegg.

Våtrom
For vegger i våtrom leveres det 20mm membranplater klargjort
for legging av flis. Det leveres grå flis på gulv i størrelse 20x20
cm. I dusjnisje leveres grå flis 10x10 cm. På vegg leveres hvit flis
20x50 cm liggende.
Skillevegger mellom leiligheter/rekkehus med brann og lydkrav
Vegger bygges opp av to separate bindingsverksvegger med
98 mm bindingsverk og minimum 30 mm spalte. To lag med
100 mm isolasjon samt 1 lag 13 mm gipsplate + 1 lag med hvite
veggplater på hver side. Det levere åpent el-anlegg på brann/
skillevegger.
Innerdører leveres fabrikkmalt i hvit glatt utførelse og karmlist.
Dørvridere i krom inngår.
2.5 Dekker og bjelkelag
Bjelkelag mellom rom bygges opp av trekonstruksjoner
dimensjonert for spennvidder og nyttelast/egenlast i henhold
til Norsk Standard. Bjelkelag Isoleres med minimum 150mm
lett mineralull samt at det full isoleres i randsone. Det benyttes
22mm undergulv av sponplater. Nødvendig nedlekting for
tekniske føringer samt himling av hvitmalte plater,
Mellom to boenheter leveres bjelkelag tilfredsstillende med
hensyn på trinnlyd og luftlyd. Over undergulv av perforerte
sponplater legges trinnlydplate av mineralull eller trefiber. Over
denne legges trykkfordelende gipsplate som underlag for
parkett, sponplater eller tilsvarende. Bjelkelaget isoleres med
min. 150mm lett mineralull og til himling benyttes lydbøyler og
lekter samt doble platelag av gips.
2.6 Takkonstruksjon
Takkonstruksjonen oppføres av prefabrikkerte takstoler eller
taksperrer. Takkonstruksjoner med tilhørende dragere og
bærebjelker dimensjoneres etter gjeldende forskrifter og
stedlige krav til snølast.
Inklusiv i leveransen er nødvendige limtredragere og søyler i
gran. For utvendig bæresystem til takkonstruksjoner leveres
limtre, impregnert etter behov. Innvendig vil synlige ståldragere
og søyler kasses inn.
Himling under takoverbygg og lignende er utført med
vindsperre, lekter samt grunnet kledningsbord tilsvarende som
på vegg.
Takstein i sort/grå er beregnet for boliger vist med takstein,
selv om illustrasjoner kan vise andre materialer. Velges av
arkitekt. Takrenner og taknedløp med tilbehør leveres i sort stål.
Pipehatter og beslag for lufting etc. er medtatt.
Oppbygging for skråtak med takstoler
for kaldt loft og W-takstoler
• Takstein
• Steinlekter
• Sløyfelekter
• Vindsperre av forenklet undertak
av folie inklusive skråband/T-stag.
• Prefabrikkerte takstoler dimensjonert jfr. stedlig snølast
• Undergurt i takkonstruksjonen varmeisoleres
med mineralull i henhold til energiberegning.
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•
•
•

Typisk vil være at isolasjonstykkelsen er ca. 300 mm.
Dampsperre
Sløyfelekter
Himling av hvitmalte takplater

Takutstikk kles med kledning tilsvarende veggkledning inklusiv
nødvendig lufting med fluenetting i luftespalte. Vindskier med
imp. toppbord.
Det leveres stigetrinn fra raft til pipe samt feieplatå. Det
monteres nødvendige snøfangere ved behov (større takfall enn
35°). Feieplattform eller stige på pipe inngår ikke i standard
leveranse.
2.7 Fast inventar
Kjøkken-, bad og garderobeinnredning kommer fra anerkjent
leverandør, og det er valgt løsninger med god kvalitet.
Hvitevarer er inkludert. Se vedlegg.
Det leveres ikke garderobeskap, kan eventuelt bestilles av
kjøkkenleverandør.
Det leveres 1 stk. 6 kg. godkjent brannslokningsapparat.
2.8 Trapper/balkong/terrasse
Balkonger leveres der dette er vist på tegning. Nødvendige
søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter stedlige
krav til snølast. Alt trevirke til balkonger leveres i ubehandlet
trykkimpregnert furu og terrassebord i 28x120mm bredde som
etterbehandles av kunde. Rekkverk utføres som på tegning i
en høyde på minimum 100 cm. Tette balkonger leveres med
trebjelkelag, tett takbelegg, trykkimpregnert gulv og utvendig
taknedløp.
Terrasser på bakkenivå er medtatt i standard leveranse på
4-mannboliger. På disse leveres ikke rekkverk.
Innvendige trapper leveres etter mål tatt på stedet.
Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn
til barnesikring, stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde.
Returgelender leveres som enkelt spilegelender. Trapper
leveres i fabrikkmalt hvit utførelse og gulvbelegg i trinn.
2.9 Diverse
Det leveres 3 stk nøkler til ytterdører. I flermannsboliger leveres
systemnøkler.
Følgende inngår ikke i standard leveranse, selv om disse i noen
tilfeller kan være inntegnet.
•
•
•
•
•
•

Badekar
Stiplede innredninger
Postkasser
Garderobeskap, soverom, gang
Husnummer
Innredning på vaskerom

3.0 VVS - installasjoner
Avløpsledningene i bunn legges av PP rør/deler fra 1 meter
ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel/
hovedplan. Vanninntaket legges av 32mm plastvannledning
fra 1 meter ut for grunnmur og fram til innvendig stoppekran.
Sanitærutstyr leveres i hvit farge. Ett-greps blandebatteri
og tappekraner er forkrommet. Alle skjulte vannledninger
legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive
kobberrør. Avløpsrørene er i plast. Jordingsmuffe er medtatt.
For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres
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installasjonene med automatisk vannavstenging.
Utvendig:
• 1 stk. 1/2” tappekran frostfri felles for leilighetene. Intern
måler plasseres i 1 av leilighetene.
• Kjøkken:
• 1 stk. ett-greps blandebatteri på oppvaskbenk med kran for
avstenging av oppvaskmaskin. Automatisk vannavstenging
monteres i kjøkkenbenk
Utvendig:
• Dusj på vegg med ett-greps blandebatteri
• Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås
• Sluk i gulv
• WC veggheng toalett
• Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for
vaskemaskin
• Dusjvegger i klart glass
Ventilasjon
Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres
og monteres hovedsakelig på bod. Synlige kanaler innkasses.
Himling fores ned der dette er nødvendig. På rom der det er
nødvendig å sikre tilstrekkelig frisklufttilførsel monteres det
veggventiler. Luftlyd fra ventilasjonsanlegg må påberegnes.
Avtrekk fra kjøkken føres ut på vegg eller over tak.
4.0 Elektriske installasjoner.
Gjeldende NEK 400 legges til grunn ved prosjektering og
utførelse av all installasjon
Norgeshus sine boliger.
Det skal etter NEK 399-1:2014 etableres tilknytningsskap på
utside av boligen i nærheten av ytterdør.
Dette vil være tilknytningspunktet fra nettselskap og eventuelt
leverandør kablet tv/ data o.l.
Installasjonen inkluderer:
• Tilknytningsskap for inntak fra nettselskap og leverandør av
tv/data
• Inntakskabel fra tilknytningsskap til sikringsskap
• Røropplegg for svakstrøm (tv/data) fra tilknytningsskap.
• Røropplegg for TV-signal fra bod til stue
• Røropplegg fra sikringsskap til carport/garasje for
klargjøring fremtidig ladeuttak for elbil
• Ringjord (hovedjording), utjevningsforbindelser og
tilkobling av «tjømemuffe»
• Sikringsskap komplett med nødvendig antall kurser og
jordfeilautomater
• Branndetektorer seriekoblet og tilkoblet nettspenning.
• Standard installasjon med antall stikkontakter, brytere og
lyspunkt i henhold til
• anbefalinger i gjeldende normer
• Ringeanlegg
• Belysning på soverom og bod/teknisk/vask
• Downlight på hovedbad.
• Belysning ved balkong og i tak ved inngang.
Den elektriske installasjonen utføres så langt som mulig som
skjult røranlegg.
Alle lysarmaturer har LED lyskilde. Varmeutstyr/varmeovner
er klargjort for nattsenking. Varmeovner er i tillegg klargjort
for styring med telefon eller medfølgende bryter (forutsetter

etablert trådløst datanett i boligen).
Det leveres varmekabler på bad og entre/gang der det leveres
flis som standard.

5.0 Annet
Forbehold med leveransen
Overflatebehandling på produkter som er hvite, eksempelvis
listverk, dører og vinduer samt trapp leveres «fabrikkmalte».
I en bolig er det mye trebaserte produkter som påvirkes av
temperatur og fuktighet. I disse vil det oppstå bevegelse og
det kan medføre knirk i blant annet parkett og trapper. Det vil
det oppstå tørkesprekker i byggets første leveår på grunn av at
trematerialene tørker, dette er en naturlig konsekvens og må
påregnes. Dette normalt i alle boliger og utbedring av dette
anses som normalt vedlikehold utbedres av kjøper.
Det presiseres at kjøper kun har adgang til boligen etter avtale
med prosjektleder. Dette på grunn av sikkerheten.
Prospekt/salgsbrosjyrer er illustrasjoner og ikke et
kontraktdokument.
Det tas forbehold om evt. innkassing av installasjoner og
nedforing av himlinger. Synlige dragere vil forekomme.
Utbygger forbeholder seg retten til å bruke bilder fra prosjektet
til bruk i markedsføring/markedsmateriell.
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Romskjema HUS F3
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Rom

Gulv

Vegger

Himling

Dører

Annet

Entré

Grå flis 30 x 30 cm

Sparklet/ malt gips.
Lys antikk

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
Varmekabel i entré
12x58mm

Bad

Grå flis 20x20 cm på
gulv
Grå flis 10x10
cm i nedsenket
dusjgrube

Hvit flis 20x40 cm
liggende

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
Varmekabel på bad
12x58 mm

Bod

Gulvbelegg

Hvite
baderomsplater

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
12x58 mm

Soverom
11,0 m2

Eikeparkett 3-stavs
Sparklet/ malt gips
Fotlist 12x45 mm eik Lys antikk

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
12x58 mm

Soverom 2
8,4 m2

Hvitlasert 3-stavs
eikeparkett.
Fotlist 12x45mm eik

Sparklet/ malt gips
Lys antikk

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
12x58 mm

Stue/
kjøkken/
gang

Eikeparkett 3-stavs
Sparklet/ malt gips
Fotlist 12x45 mm eik Lys antikk

Sparklet/ malt gips.
Hvit taklist
21x34mm

Hvit glatt dørblad
Hvit karmlist
12x58 mm

Felles
trapperom

Gulvbelegg

Hvitmalt veggplate
med skygge

Hvitmalte takplater
Hvit taklist
21x34 mm

Hvit glatt dørblad Trapp leveres med
Brann og lydtett
gulvbelegg

Deklarasjon kjøkken og bad
Kjøkken- og baderomsleveranse fra Optimera AS ihht.
eget tegningsgrunnlag (spør megler).
Leverandør: Aubo Kjøkken & Bad,
god dansk kvalitet og design

Bad
Standard modell:
Ravenna Hvit NCS S 0500 N med 2 skuffer
Mål: 90 / 120 cm.
Demping på skuffer.
Grep:
Leveres i stål ”Tenerife”
Mål: 416 mm

Vask:
Heldekkende hvit blank vask med 1 kum.
Mål: 92 / 122 cm

Speil:
Leveres med integrert LED belysning, for av/på-bryter.
Mål: 90 x 90 / 90 x 120 cm

Kjøkken
Standard modell:
Ravenna Hvit NCS S 0500 N, under- og overskap og høyskap.
16 mm E1 sponplate, kant R3 malt.
Synlige sider og foringer leveres i hvit perlestruktur.
Skuffer og skap leveres med demping.
Skuffene har fullt uttrekk.
1 bestikkinnlegg.
Sokkel og foringer:
Hvit perlestruktur.
Benkeplate:
Horn Laminat 0,8 mm, 29 mm tykkelse med rett forkant.
Farge: DU-7486 MP

Grep:
Leveres i stål ”Tenerife” CC mål 128 mm.

Vask:
Nedfelt 1,5 kum i stål fra Intra.
Blandingsbatteri leveres av rørlegger.

Integrerte hvitevarer fra Electrolux:
60 cm induksjonstopp med boostersoner.
Stekeovn med bla. steketermometer og sikkerhetsdør.
Kombinert kjøl- og fryseskap.
Oppvaskmaskin.

Det vil bli muligheter for tilvalg på kjøkken og bad.

Kjøkkenventilator:
Røros Metall 60 cm, type ” Slimline”-uttrekk
med integrert ”Siro”-komfyrvakt.
Synlige detaljer leveres i stål.
Siro komfyrvakt.

For mer info ang produkt,
se gjerne på Aubo sin hjemmeside:
aubo.no // noro.se/no
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Fasade 2

Fasade 1

1:100

1:100

Kontrollør

KONTROLLERT AV:

21/16

GNR/BNR:

17-0220

1:100

MÅLESTOKK:

ARK-1-31

TEGNING NR.:

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

.

REV.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

BYGGEFIRMA:

NH Fredheim og Paulsby AS

TILTAKSHAVER:

Salgstegninger

STATUS:

Fasader

TEGNINGEN VISER:

A3

FORMAT:

MOH:

Klæbu

POSTSTED:

PROSJEKTNR.:

14.08.17

DATO:

7540

POSTNR:

Granmolunden - felt B2. Boligtype F3

PROSJEKT:

CSB

TEGNET AV:

Granmo

ADRESSE:

Klæbu

BYGGEKOMMUNE:

MERKNADER:

Felt F3 Fasader

S a l g s t e g n i n g e r
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Fasade 4

Fasade 3

1:100

1:100

S a l g s t e g n i n g e r

Kontrollør

KONTROLLERT AV:

21/16

GNR/BNR:

17-0220

1:100

MÅLESTOKK:

ARK-1-32

TEGNING NR.:

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

.

REV.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

BYGGEFIRMA:

NH Fredheim og Paulsby AS

TILTAKSHAVER:

Salgstegninger

STATUS:

Fasader

TEGNINGEN VISER:

A3

FORMAT:

MOH:

Klæbu

POSTSTED:

PROSJEKTNR.:

14.08.17

DATO:

7540

POSTNR:

Granmolunden - felt B2. Boligtype F3

PROSJEKT:

CSB

TEGNET AV:

Granmo

ADRESSE:

Klæbu

BYGGEKOMMUNE:

MERKNADER:

1:100

1:100

1:100

3 003

8 900

Fasade 3

Fasade 1

H01

A: 17,0 m2

A: 17,0 m2

2 893

Garasje

Garasje

A

A
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3 003

A: 17,0 m2

Garasje

15,0°

1:100

1:100

Minste gesimshøyde 2,4m

1:100

300

250

Romhøyde 2,3m

Fasade 4

Fasade 2

Snitt A

SSF

KONTROLLERT AV:

21/16

GNR/BNR:

55,3m ²

BYA:

A3

FORMAT:

.

MOH:

Klæbu

POSTSTED:

17-0220

1:100

MÅLESTOKK:

ARK-2-1-01

TEGNING NR.:

TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.

NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE.

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV

A
.

REV.

INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PB 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

BYGGEFIRMA:

NH Fredheim og Paulsby AS

TILTAKSHAVER:

Byggemelding

STATUS:

Plan, snitt og fasader

TEGNINGEN VISER:

Kontr.
E N E RG I M E RK E

Sign

PROSJEKTNR.:

02.05.18

DATO:

7540

POSTNR:

51,1m ²

BRA TOTALT:

m³

VOLUM:

Garasje for 4-mannsbolig Type F

PROSJEKT:

CSB

TEGNET AV:

Granmo

ADRESSE:

Klæbu

BYGGEKOMMUNE:

51,1 m²

BRA H01:

m²

Oppvarmet BRA:

Beskrivelse

30.05.18 Redusert møne og gesimshøyde.

Index Dato

A

Prosjektering iht TEK 10.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med
brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angi
terrasser/uteplasser. De
a
det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører
de

CSB

VEDLEGG E1

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom
boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein
forutse
n
k
p
i stue eller
. Det kan beny
n
p
baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er
ikke krav
n
, og det omfa
heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga. tekniske
føringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgi
. NS3940.
Tekniske forhold i bygningsmessig u
grad.

MERKNADER:

Felt F3 Carport

Gesimshøyde 2,5m

Mønehøyde 3,3m

6 000

EI30 vegg

Bindende bekreftelse på kjøp, Granmolunden		
Kjøpesum iht. prisliste kr.
Hvor oppdaget du prosjektet:

Bolig nr.

+ omkostninger iht. prisliste
i avisa

i posten

på finn.no

i Facebook

på internett

av en bekjent

Eventuelle forbehold: 
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.
Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

bekreftet av
Ja

Dato / kl.

Nei

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ja

Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, og Bindende
kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele
kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende 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

BUDGIVER 2

Navn 

Navn 

Personnr.	

Personnr.	

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Har ikke

Har ikke

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)
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GRANMOLUNDEN.NO

Malin Pedersen
Eiendomsmegler
malin.pedersen@em1.no
Telefon 911 64 806

Bilder i prospektet er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme.

