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NESTUGGU 2

6 selveierleiligheter i nærheten av Oppdal sentrum og Oppdal skisenter

Illustrasjon – avvik vil forekomme.

2 – Nestuggu 2

Nestuggu 2 – 3

Alle de 6 leilighetene leveres med carport
og sportsbod. Gruset oppkjørsel.

Bo nytt
og sentralt
EiendomsMegler 1 kan stolt presentere 6 selveierleiligheter i nærheten
av Oppdal sentrum og Oppdal skisenter.
Nystuggu 2 er sentralt plassert med kort avstand til alt av daglige servicetilbud
som kjøpesentre, skoler, barnehager, legesenter, bank og postkontor.
Det er 4 leiligheter i hvert bygg, hvor størrelsene varierer fra 76 til 100 kvm.
Enkelte leiligheter er ett plan, andre går over to.

BYG G 2

BYG G 1

Illustrasjon – avvik vil forekomme.

4 – Nestuggu 2

Nestuggu 2 – 5

Leilighetene er lyse og luftige og leveres
med 3-stavs eikeparkett og slette vegger.

Gode
materialvalg
Fordelene ved kjøp av ny-bolig er mange, blant annet kreves det minimalt med vedlikehold.
I prosjektet Nestuggu 2 har vi valgt gode, tidløse materialer som varer. Vi håper du vil trives!
Stue, kjøkken og soverom leveres med parkett av type Opus 3-stav Eik på gulv, malte gipsflater
på vegger og malte gipsplater i tak. Store vinduer gir godt med lysinnslipp. Fra stuen kan du
også nyte en fantastisk utsikt mot Oppdalsfjellene.
Kjøkkeninnredning fra Sigdal med slette fronter og håndtak i stål. Integrerte hvitevarer fra
Electrolux med kjøl/fryseskap, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin.

For flere detaljer se vedlagt byggebeskrivelse.

Illustrasjon – avvik vil forekomme

I gangen og på badet finner du keramiske fliser på gulv med undervarme. På badet leveres det
lyse baderomsplater på vegger og malt gips i himling. Baderomsinnredning leveres av Comfort
AS. På vaskerom/bod leveres det gulvbelegg på gulv, malte gipsflater på vegg og malt gips i
himling.
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Soverom. Illustrasjon – avvik vil forekomme.

Nestuggu 2 – 7

Stue, leilighet A og B. Illustrasjon – avvik vil forekomme.
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Nestuggu 2 – 15
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Pakk sekken og dra til fjells! Oppdal byr på
fantastiske turmuligheter – hele året.

Nestuggu 2 – 19
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Byggebeskrivelse
1.0 GRUNN-, BETONG-, VARME-, MUR- OG
PUSSARBEIDER.
1.1.1 Generelt
Komplette grunn-, utomhus- og betongarbeider er ikke inkl.
1.1.2 Det er i tilbudet beregnet dobbelpipe
Schiedel Solid Vent for horisontaldelte leiligheter. Stålpipe i leilighet over 2 etasjer for
beregnet ildsted montert i 2 etg. Stålpipen
avsluttes med lokk under himling.
1.1.3 Fliser er beregnet på gulv i bad og VF.
2.0 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER.
2.1 Yttervegger
2.1.1 På murkrone leveres: Fugemasse under
svillmembran Svillmembran 36x148 mm
svill. Svillen forankres forskriftsmessig til mur.
2.1.2 Yttervegg liggende kledning fra
innside til ytterside:

Nestuggu 2 – 21

Std. gipsplate 13 mm. (Baderomspanel på
bad)
50 mm isolasjon kvalitet proff 34
48x48 mm innvendig påforing
0,20 mm diffusjonstett plastfolie
150 mm isolasjon kvalitet proff 34
36x148mm bindingsverk
9 mm GU vindtettplate
23x48 mm luftelekt 16x36 mm klemlekter
36x48 lekt for stående kledning
19x148 stående dobbeltfalset kledning
royalimpr.

På våtrom benyttes baderomspanel

2.2 Innervegger.
trepanel fra trapp til hjørne og videre langs
fasade med balkongdør.

2.3.3Etasjeskiller/gulv mellom boenheter
Parkett Opus 3-stav Eik
Ullpapp
Lamiflex lagt av elektriker 13 mm std. gipsplate
20 mm trinnlydplate
22 mm slissesponplate
Bjelkelag av I-bjelken 48x350
150 mm isolasjon kvalitet 38.
200 mm isolasjon kvalitet 38 i randsone
Lydbøyler
36x48mm lekt
2 lag 13 mm gipsplater

2.2.1 Bærende innervegger
48x98/198 mm bindingsverk.
70 mm isolasjon kvalitet 38.
Std. gipsplate 13 mm. (Baderomspanel på
bad)
2.2.2 Ikke bærende innervegger
36x98 mm bindingsverk.
70 mm isolasjon kvalitet 38.
Std. gipsplate 13 mm. (Baderomspanel på
bad)
2.2.3 Lydskillevegger
2x48x98mm bindingsverk.
2x100 mm isolasjon kvalitet 38.
Spalte mellom bindingsverk
2 lag 13 mm std. gipsplate på begge sider

2.3 Etasjeskiller/bjelkelag og gulv
2.3.2 Etasjeskiller/gulv i boenhet
Parkett Opus 3-stav Eik Ullpapp
Lamiflex lagt av elektriker 22 mm vannfast
sponplate Bjelkelag av I-bjelken 48x350
150 mm isolasjon kvalitet 38
200 mm isolasjon kvalitet 38 i randsone
36x48mm lekt
13mm gipsplate

2.4 Takkonstruksjon.
2.4.1 Taktekking saltak av W-takstoler
Takstein Skarpnes Ru Sort
36x48 steinlekter
36x48 luftelekter
Diffusjonsåpen undertaksduk

W-takstoler
Isolasjon ihht. energiberegning
Dampsperre 0,20 mm
36x48 mm nedforingslekt
13 mm std. gipsplate
2.4 Terrasser/Balkonger
2.4.1 Terrasser på bakken lagt på avrettet
pukklag
Bjelker av 48x148 impr.
Terrassebord 28x120 impr.
2.4.2 Tette balkonger 2 etg.
Terrassebord 28x120 impr.
Underlag for terrassebord 36x98 mm impr.
(skråskåret for å ta opp fall fra underlag)
Papptekking
18 mm Osb-finer
Bjelker 48x148
19x148 dobbeltfalset kledning under bjelker.
(Balkong over annen bruksenhet og repo
isoleres med 200 mm Rockwool som sikres
med ståltråd for å tilfredstille brannkrav
mellom boenheter, i tillegg er kledning
brannimpregnert).
2.4.3 Glassrekkverk for balkonger
Trespiler ihht. tegning for repo.
Terrasser i 1 etg. uten rekkverk.
2.6 Vinduer
2.6.1 Generelt
Alle vinduer leveres i vakumimpregnert furu,

aluminium utside. Vinduer leveres med
beslag og belistning og tettes med fuge.
2.6.2 Vinduer
Alle vinduer i boligrom leveres med 3-lags
energiglass. Den leveres behandlet på
begge sider. U-verdi ca. 1,0.

2.10 Innvendige trapper

2.7 Ytterdører

2.11 Foringer og belistning

2.7.1 Hoveddører
Hoveddør leveres hvitmalt, type Swedoor
Bering 10x21 utadslående.

2.11.1 Foringer og belistning til vinduer og
innvendige dører samt gulvlist, med synlig
spikring. Taklist er ikke inkl.

2.7.3 Balkongdører
Balkongdører leveres malt tilsvarende
som vinduer. Leveres med 3-lags glass,
aluminium utside. Skyvedør i bredde 280
cm

3.0 BLIKKENSLAGER- OG
VENTILASJONSARBEIDER

2.8 Innerdører
2.8.1 Hele huset
Innerdører leveres som kompakte dører
fabrikkmalt type Swedoor Stable.
2.9 Kjøkken-, bad-, og garderobeinnredning
2.9.1 Kjøkken- og garderobeskap soverom
fra Sigdal
2.9.4 Baderomsinnredning
Baderomsinnredning leveres av rørlegger

2.10.2 Trapp
Trapp type Midgard fra Melby Snekkerverksted, furu hvitmalt med eik toning i trinn
eller tilsvarende.

3.1 Blikkenslager
3.1.1 Beslag for vinduer og dører
Luftehatter, pipehatter. Alle beslag med
farge RAL 7011.
3.2 Ventilasjon m.m.
3.2.1 Balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon med roterende
varmegjenvinner leveres og monteres.
Himling fores ned der dette er nødvendig.
6.0 MALERARBEIDER
6.1 Vegger og himling inkl. listløs overgang
mellom vegg og himling.
7.0 BRANNSIKRING
7.1 Generelt
Brannalarm leveres av elektroentreprenør.
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Romslige leiligheter med plass til store og
små besøk.
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Kjøpsbetingelser
Meglerforetak:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054, Torgarden
7434 TRONDHEIM
Oppdragsnr.: 42180074
KJØPSBETINGELSER for leiligheter/boliger
under oppføring i prosjektet Nestuggu 2 av
30.06.2020
Beskrivelse av Prosjektet:
Nestuggu 2 består av totalt 14 leiligheter
fordelt på 4 bygg. Bygg 1 og 2 (trinn 1) er
ferdigstilt. Disse kjøpsbetingelsene gjelder
for bygg 3 og 4 (trinn 2) med 4 leiligheter i
hvert bygg. Eiendommene vil bli organisert
som ett eierseksjonssameie.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresse er Slepphaugen 61-75, 7340
OPPDAL.
Eiendommen har gnr. 288 bnr. 194 i Oppdal
kommune.

Nestuggu 2 – 25

Eiendommen vil bli seksjonert, og hver
leilighet blir tildelt endelig matrikkel
med eget seksjonsnummer og endelig
adresse. Selger står fritt til å bestemme
seksjonsnummer.

- Det skal være opparbeidet uttak for
brannvann sentralt i reguleringsområdet før
det kan gis brukstillatelse innenfor B2-B25.
- Det kan ikke gis ferdigattest til bolighus
og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet.

Tomt:
Ca. 3.197,9 kvm felles eiertomt. Tomten
disponeres av seksjonseierne enten
i henhold til seksjonssøknad eller
sameievedtekter.

Lekeplass vist på tomt B2 er felles for
leilighetene på tomtene B2 og B3.

Regulering:
Eiendommen omfattes av
detaljreguleringsplan for Nestuggu
Boligområde, del av gnr/bnr 288/181 og
288/1, vedtatt 27.08.2018 med plan-ID
2017029.
Området hvor leilighetene skal
oppføres er beskrevet som felt B3 i
detaljreguleringsplanen. Eiendommen er
regulert til konsentrert boligbebyggelse.
Rekkefølgebestemmelser:
- Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp)
til den enkelte tomt skal være opparbeidet
før det gis brukstillatelse på tomtene B2 –
B25. Bebyggelsen skal tilkobles kommunalt
vann- og avløpsanlegg.
Vann og avløp skal opparbeides i henhold
til godkjent VA- plan/plankart, og være i
henhold til den til enhver tid gjeldende
VA-norm.

Det er gitt tillatelse til oppføring av 5
bolighus med 3 leiligheter i hver samt
carport, datert 19.09.2019.
Det er gitt tillatelse til endring av gitt
tillatelse, datert 06.04.2020. Tillatelsen
gjelder endring av antall bolighus og
antall leiligheter.
Kopi av reguleringsplan og
igangsettingstillatelse ligger vedlagt,
og vil også være vedlegg til kontrakt.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre
seg kjent med disse.
Eiendommer som grenser til prosjektet
planlegges også utbygd, og kjøper må
påregne byggeaktivitet i området.
Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet privat
vei. Vann og avløp er offentlig via private
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader
er inkludert i kjøpesummen.

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er
forurenset som medfører behov for tiltak.
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.
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.
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.
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.
Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget
skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale
følgende omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi
Se prisliste
- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.			
kr 585,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.
kr 585,- Stiftelsesgebyr sameie			
kr 2.000,- Startkapital					
kr 10.000,Tilknytning og grunnabonnement TV/
internett bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige
tinglysingsgebyr må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres
til sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres
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og dersom grunnlaget skulle bli endret vil
en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar
og risiko.

Felleskostnader:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel
av eierseksjonssameiets felleskostnader.

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.

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).

Sameie/forretningsfører:
Selger har, på vegne av sameiet,
anledning til å stifte og å inngå bindende
forretningsføreravtale med 6-12 måneders
oppsigelse.
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen
medeier i Sameiet Nestuggu 2.
Sameiet er juridisk stiftet i forbindelse med
tinglysning av seksjoneringssøknad.
Vedtekter:
Utkast til vedtekter for sameiet er
utarbeidet ifm. søknad om seksjonering.
Det forutsettes at kjøper aksepterer
vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen.
Endringer kan fremmes av seksjonseierne i
henhold til vedtektene og eierseksjonsloven
på sameiermøte.

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.

Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a.
avsetning til vedlikehold fellesarealer,
forretningsførsel, forsikring bygg (ikke
innbo), velforeningskontingent, 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.

Stipulering av budsjett samt stifting av
sameiet anses ikke som eiendomsmegling
og omfattes dermed ikke av den
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som
gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett
for normaldrift av sameiet i 1 år,
basert på stipulerte inntekter og
kostnader. Budsjettet er utarbeidet
av Boligbyggelaget TOBB basert på
opplysninger om eiendommen gitt av

Selger forbeholder seg retten til å leie ut,
endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte
enheter.

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.

Garasje/parkering:
Hver seksjon får en biloppstillingsplass i

felles carport.
Det etableres i tillegg utvendig
parkeringsplasser på fellesareal.
Leilighetene får bruksrett til parkering
via vedtektene eller seksjonert som
tilleggsareal.
Overtakelse av parkeringsplass skjer
samtidig med overtakelse av leiligheten/
boligen, og selger forbeholder seg retten til
å fordele parkeringsplassene.
Velforening/Realsameie:
Det er pliktig medlemskap i områdets
velforening/realsameie som er/ev. blir
etablert i boligfeltet. Medlemskapet kan bli
tinglyst som heftelse på eiendommen.
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, ev. lekeplasser,
felles adkomster, og ev. felles tekniske
anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene,
som bestående av alle bruksenheter
innenfor reguleringsplanen eller felt B2 og
B3.
Utbygger forbeholder seg retten til å
beslutte ev. overskjøting av fellesareal til
velforeningen.
Dokumentavgift for andel fellesareal er
inkludert i kjøpesummen/tomteverdien,

og betales ved overskjøting.
Selger forbeholder seg retten til å
avvente overskjøting av hjemmel til
velforeningen til alle trinn innenfor feltet
er ferdigstilt. Eiendommen overtas trinnvis
iht. ferdigstillelse. Selger har rett til å
viderefakturere faktiske kostnader for
overtatte arealer, herunder eiendomsskatt
o.l. selv om overskjøting ikke er foretatt.
Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet anledning
til å inngå bindende avtaler vedrørende
f.eks.:
• Forretningsfører
• TV og internett

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Nestuggu Oppdal AS, org.nr: 918865268.
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 det forhåndsselges 70% av leilighetene.
• At, en for selger, tilfredsstillende
byggelånsfinansiering innvilges for
prosjektet.
Selgers forbehold skal senest være avklart
innen 01.12.2020.
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.
Selger har anledning til å slette forbehold
eller flytte frist for forbehold for usolgte
bygg eller enheter i prosjektet.
Kjøper informeres om at dette kan medføre
lengre byggeaktivitet for prosjektet i sin
helhet.
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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.

En forutsetning for at overtagelse skal
kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv
omkostninger er bekreftet mottatt på
meglers klientkonto.

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.

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.

Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 12 - 14 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 15 etter sletting av selgers
forbehold.
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.

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørsog 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
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 utearealer skjer
samtidig med at den enkelte leilighet

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 en rekke heftelser i
eiendomsrett som kan følge eiendommen,
og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet
etter disse. Oversikt over heftelsene vil
være vedlegg til kontrakt og kan fås ved

forespørsel til megler.
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.

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen
entreprenøren og forbrukeren, mens her
brukes uttrykkene selger og kjøper om de
samme betegnelsene.

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.

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.

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).

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper
rettigheter som ikke kan innskrenkes i
kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova
§ 3.

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
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(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.

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.

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.

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.

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.

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.
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
tilfredsstillende 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
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(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
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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, 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 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.
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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.
Meglers vederlag (ekskl. mva.) som belastes
selger:
Provisjon kr 30.000,- pr. solgte enhet,
oppgjørsgebyr kr 3.200,-
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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.

Vår dato
19.09.2019
Vår saksbehandler
Johann Johannsson

19/491

Vår ref.
JOJO/2019/1078-4
Direkte telefon
72401825
Vedtak nr.

Delegert vedtak
Deres dato

Deres ref.
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Mottatt: 09.07.2019
Mottatt: 09.07.2019

Plantegning, fasade, snitt
Gjennomføringsplan

Nei
Avstand fra annen bygning:
2m

Ja

Det må søkes om tilknytning til offentlig VA.
Sluttrapport for avfall må leveres inn før ferdigattest kan gis.
Veg, gangveg, vann, avløp samt lekeplasser må være opparbeidet før brukstillatelse kan gis.
Ferdigattest kan ikke gis for hele tiltaket er avsluttet.

Telefon
Telefaks

Denne tillatelsen, sammen med kart og tegninger det er vist til, skal alltid være tilgjengelig på
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om, og det må være gitt tillatelse før endring kan
gjennomføres.
Har du ikke satt i gang å bygge senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis bygging innstilles i mer enn 2 år. Dette gjelder også for dispensasjon.
Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl § 21-9.
Vi har med denne tillatelsen ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold som byggesaken
kan være i konflikt med, jf. pbl § 21-6.
Tiltakshaver er ansvarlig for at adressenummer er satt opp før bygning eller bygningsdel kan tas i
bruk, jf. matrikkelforskriften § 57 (2).








Alle byggearbeider skal forholde seg til planformålet.

Vei og atkomst
Atkomst blir i henhold til reguleringsplan. Det oppføres gangveg fra Gamle Kongevegen fram til bolig-veg
ovenfor tomt B3 . Forlengelse av gangvegen anses i henhold til planens intensjon.
Gangvegen anses i henhold til reguleringsplan.

Erklærte ansvarsretter er i samsvar med innsendt gjennomføringsplan.

Gjennomføringsplanen som er vedlagt søknaden gir en fullstendig beskrivelse av fagområder,
ansvarsområder og tiltaksklasser som byggeprosjektet omfatter. Erklæring av ansvarsrett for SØK, PRO
og UTF foreligger.

Foretak med ansvarsrett
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og
bygningsloven.

Naboforhold og andre kommentarer
Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med vilkårene i pbl § 21-3. Ingen merknader er registrert i
saka.

Tiltaket er i tråd med planformålet.

Plangrunnlag
Eiendommen er omfattet av detaljreguleringsplan tomt B3 for Nestuggu Boligområde, planid 2017029.
Eiendommen er regulert til konsentrert boligbebyggelse.

Tiltakshaver er Nestuggu AS. Ansvarlig søker er Norgeshus Oppdal Bygg AS

Gang og sykkelveg plasseres i henhold til reguleringsplan.

SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERING
Beskrivelse av tiltaket
Søknaden gjelder tillatelse til oppføring av 5 bolighus med 3 leiligheter i hver samt carporter og boder for
hver leilighet. Det oppføres gangveg i henhold til reguleringsplan.

Tiltakshaver og ansvarlig foretak må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og
bygningsloven med forskrifter, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller
annet regelverk (for eksempel jordlov, veilov, konsesjonslov etc.).

Vår referanse
JOJO/2019/1078-4 Gnr.
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Organisasjonsnr.
964 983 003



Vår dato
19.09.2019

Delegert vedtak

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt
6345 06 16348

Du kan ikke ta i bruk det du har bygd uten at det er søkt om og gitt ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, jf. pbl 21-10.

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01



OPPDAL KOMMUNE

Postadresse
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Vi ønsker å minne om følgende:

Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Det vil i forbindelse med bygningsmyndighetens behandling av tiltaket bli innkrevd et gebyr med hjemmel
i kommunens forskrift for gebyrregulativ, jf. pbl § 33-1. I denne saken er gebyret på kr. 97.500. Faktura
blir sendt i etterkant.

Vilkår

Oppdal kommune godkjenner søknaden og gir tillatelse til at oppføring av 5 bolighus med 3 leiligheter i
hver samt carport, settes i gang. Vi viser til plan- og bygningsloven (Pbl) § 21-4, jf. § 20-3.

Fagleder byggesak gjør slikt vedtak:

Vedtak:

Situasjonskart

Avstand fra veimidte:
Ikke relevant (Privat veg)
Mottatt: 09.07.2019

Krav om avfallsplan

Eiendom
Slepphaugen 49 -77 49 -77, 7340 Oppdal
Komplett søknad mottatt
13.09.2019
Avløp
Privat
Offentlig

Gangveg 2 m. Bolighus og carport + 4 m

Avstand fra nabogrense:

BYA

Bnr
Fnr
288
1
Tiltakshaver
Nestuggu AS
Vannforsyning
Privat
Offentlig
Bygning:
Andre småhus med 3-4 boliger, BRA 1528,54 m2,
BYA 1113,7 m2 Hver bolighus har 262,2 m2 BRA og 172,7 m2

Gnr

288/1 - Tillatelse til oppføring av 5 bolighus med 3 leiligheter i hver samt carport,
Nestuggu AS

Norgeshus Oppdal Bygg AS
Att. Marta Berg
Nordre Industrivegen 54
7340 Oppdal

Plan og forvaltning

OPPDAL KOMMUNE
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Vår dato
19.09.2019

Vår referanse
JOJO/2019/1078-4 Gnr.

Delegert vedtak
3 av 5

Saksbehandler

Johann Johannsson

Bjørndalsvegen 48 B

Erik Bjerke

7340

7340

Vår dato
19.09.2019

Vår referanse
JOJO/2019/1078-4 Gnr.

Delegert vedtak

Oppdal

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

OPPDAL KOMMUNE

Inge Krokanns veg 14

Nestuggu AS

Kopi til:
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Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Saken er behandlet administrativt i henhold til kommunens delegeringsreglement.

Fagleder byggesak

Marte Kleveland Dørum

Med hilsen
OPPDAL KOMMUNE

Vi ønsker lykke til med prosjektet. Om du har spørsmål, ta kontakt med saksbehandler.

Tiltaket kan gjennomføres som omsøkt.

Vann- og avløp
Tiltaket skal knyttes til kommunalt vann- og avløpsnett. Det må søkes om tilknytning til offentlig VA.
Tilknytningsavgifter kommer i tillegg.

Forholdet til utvalgte naturtyper
Det er foretatt en utsjekk i naturbasen uten funn. Da tiltaket ikke berører naturmangfoldet, finner ikke
bygningsmyndighetene det nødvendig å vurdere saken etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven.

Kulturminner
Det er foretatt en utsjekk i kulturminnebasen Askeladden uten funn.

Sikkerhet mot fare
Tomta er utsatt for skred- eller flomfare jf. NVE-atlas. Skredrapport for planlagt boligfelt - Nestuggu
boligområde, utført av Skred AS, av 22.02.2017, friskmelder boligfeltet.

Plassering av tiltaket skal gjennomføres i samsvar med dette vedtaket og godkjente tegninger.

Plassering i høyden blir godkjent til ferdig gulvkote 586,3, jf. pbl § 29-4 første ledd.

Plassering i plan og høyde
Tomta er ikke fradelt ennå. Det foreligger erklæring fra grunneier av 288/1, Erik I Bjerke, om at tiltaket
med gangveg kan plasseres og gjennomføres som omsøkt.

Visuell utforming
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetene sitt skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv
og i forhold til tiltakets funksjon og de bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2.

OPPDAL KOMMUNE
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Vår dato
19.09.2019

Vår referanse
JOJO/2019/1078-4 Gnr.

Delegert vedtak
5 av 5

Vår dato
06.04.2020
Vår saksbehandler
Johann Johannsson

20/161

Vår ref.
JOJO/2019/1078-13
Direkte telefon
72401825
Vedtak nr.

Delegert vedtak

Mottatt: 20.03.2020 for hus med 4 leiligheter
Mottatt: 09.07.2020 for hus med 3 leiligheter
Mottatt: 09.07.2019, vedtak 19/491

Deres dato

Telefon
Telefaks

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt
6345 06 16348

Organisasjonsnr.
964 983 003

Tiltakshaver og ansvarlig foretak må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og
bygningsloven med forskrifter, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller
annet regelverk (for eksempel jordlov, veilov, konsesjonslov etc.).


Postadresse
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL
Epost: post@oppdal.kommune.no

Du kan ikke ta i bruk det du har bygd uten at det er søkt om og gitt ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse, jf. pbl 21-10.


Vi ønsker å minne om følgende:

Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Det vil i forbindelse med bygningsmyndighetens behandling av tiltaket bli innkrevd et gebyr med hjemmel
i kommunens forskrift for gebyrregulativ, jf. pbl § 33-1. I denne saken er gebyret på kr. 24.375. Faktura
blir sendt i etterkant.

For øvrig gjelder vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491

1 av 4
Deres ref.

Oppdal kommune godkjenner søknaden og gir tillatelse til at endring av antall bolighus og antall
leiligheter settes i gang. Vi viser til plan- og bygningsloven (Pbl) § 21-4, jf. § 20-3.

Fagleder byggesak gjør slikt vedtak:

Vedtak:

Gjennomføringsplan

Plantegning, fasade, snitt

Bnr
Fnr
Eiendom
288
1
Slepphaugen 49 -77 49 -77, 7340 Oppdal
Tiltakshaver
Komplett søknad mottatt
Luggume Hus og Hytter AS
20.03.2020
Vannforsyning
Avløp
Privat
Offentlig
Privat
Offentlig
Bygning:
Andre småhus med 3-4 boliger, BRA 1565,34 m2,
Krav om avfallsplan
Ja
Nei
BYA 1108,7 m2
Avstand fra nabogrense:
Avstand fra veimidte:
Avstand fra annen bygning:
+4m
Ikke relevant
2m
Situasjonskart
Mottatt: 20.03.2020

Gnr

288/1 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse, Luggume Hus og Hytter AS

Norgeshus Oppdal Bygg AS
Att. Marta Berg
Nordre Industrivegen 54
7340 Oppdal

Plan og forvaltning

OPPDAL KOMMUNE

Kostnader ved klagesaken
Du har mulighet til å få dekt vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da
vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven §
36. Plan og forvaltning ved byggesak kan orientere deg om retten til å kreve slik dekning.

Plan og forvaltning ved byggesak kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Plan og forvaltning/byggesak.

Utsettelse (ikke ved avslag)
Selv om du har klagerett, kan byggeprosjektet vanligvis settes i gang straks. Du kan imidlertid søke om å
få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Klagen må undertegnes.

Innholdet i klagen
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager på
- årsaken til at du klager
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener Plan og forvaltning ved byggesak ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du
kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar
begrunnelsen.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra dagen du mottar vedtaket. Dersom det er uklart for oss om du har klaget i rett
tid, må datoen for når du mottok brevet oppgis. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det
går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker det.

Hvem kan du klage til?
Du kan sende klagen til Plan og forvaltning ved byggesak. Hvis Plan og forvaltning ved byggesak ikke
tar klagen til følge, blir den sendt til bygningsrådet og behandlet der. Dersom bygningsrådet ikke tar
klagen til følge, går den til Fylkesmannen Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket.

INFORMASJON OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

OPPDAL KOMMUNE
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Vi har med denne tillatelsen ikke tatt stilling til eventuelle privatrettslige forhold som byggesaken
kan være i konflikt med, jf. pbl § 21-6.
Tiltakshaver er ansvarlig for at adressenummer er satt opp før bygning eller bygningsdel kan tas i
bruk, jf. matrikkelforskriften § 57 (2).




Vår dato
06.04.2020

Saksbehandler

Johann Johannsson
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Inge Krokanns veg 14

7340

Oppdal

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Luggume Hus og Hytter AS,

Kopi til:

Alle parter har rett til å klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se informasjonsskrivet
på siste side.

Saken er behandlet administrativt i henhold til kommunens delegeringsreglement.

Fagleder byggesak

Marte Kleveland Dørum

Med hilsen
OPPDAL KOMMUNE

Vi ønsker lykke til med prosjektet. Om du har spørsmål, ta kontakt med saksbehandler.

Konklusjon
Tiltaket kan gjennomføres som omsøkt.

Vann- og avløp
Henvises til vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

Vår referanse
JOJO/2019/1078-13 Gnr.

Delegert vedtak
Forholdet til utvalgte naturtyper
Henvises til vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

OPPDAL KOMMUNE

Kulturminner
Henvises til vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

Sikkerhet mot fare
Henvises til vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

Plassering av tiltaket skal gjennomføres i samsvar med dette vedtaket og godkjente tegninger.

Plassering i høyden blir i henhold til vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

Plassering i plan og høyde
Erklæring hjemmelshaver i foreligger vedtak av 19.09.2019 med vedtaksnummer 19/491.

Visuell utforming
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetene sitt skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv
og i forhold til tiltakets funksjon og de bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2.

Vei og atkomst
Gitt i vedtak 19/491

Foretak med ansvarsrett
Ansvarsretter og gjennomføringsplan foreligger i vedtak 19/491.

Naboforhold og andre kommentarer
Det er gjennomført nabovarsling i samsvar med vilkårene i pbl § 21-3. Ingen merknader er registrert i
saka.

Tiltaket er i tråd med planformålet.

Plangrunnlag
Eiendommen er omfattet av detaljreguleringsplan tomt B3 for Nestuggu Boligområde, planid 2017029.
Eiendommen er regulert til konsentrert boligbebyggelse.

Tiltakshaver er Luggume Hus og Hytter AS. Ansvarlig søker er Norgeshus Oppdal Bygg AS.
Hjemmelshaver er Erik I Bjerke

SAKSOPPLYSNINGER OG VURDERING
Beskrivelse av tiltaket
Søknaden gjelder endring fra oppføring fra 5 hus med 3 leiligheter i hver, til 2 hus med tre leiligheter, og
2 hus med 4 leiligheter i hver.

Har du ikke satt i gang å bygge senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det
samme gjelder hvis bygging innstilles i mer enn 2 år. Dette gjelder også for dispensasjon.
Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl § 21-9.



Vår referanse
JOJO/2019/1078-13 Gnr.
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Denne tillatelsen, sammen med kart og tegninger det er vist til, skal alltid være tilgjengelig på
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om, og det må være gitt tillatelse før endring kan
gjennomføres.

Vår dato
06.04.2020

Delegert vedtak
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Vår dato
06.04.2020

Vår referanse
JOJO/2019/1078-13 Gnr.

Delegert vedtak
4 av 4

Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB
Trondheim, 26/06/2020

SAMEIET NESTUGGU 2

FOR

FELLESKOSTNADER

OG

DRIFTSBUDSJETT

SAMEIET NESTUGGU 2

Boligbyggelaget TOBB

Kostnader ved klagesaken
Du har mulighet til å få dekt vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da
vanligvis at klagen blir tatt til følge. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven §
36. Plan og forvaltning ved byggesak kan orientere deg om retten til å kreve slik dekning.

Plan og forvaltning ved byggesak kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Plan og forvaltning/byggesak.

Utsettelse (ikke ved avslag)
Selv om du har klagerett, kan byggeprosjektet vanligvis settes i gang straks. Du kan imidlertid søke om å
få utsatt igangsetting til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Klagen må undertegnes.

Innholdet i klagen
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager på
- årsaken til at du klager
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du mener Plan og forvaltning ved byggesak ikke har begrunnet vedtaket tilstrekkelig, kan du
kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar
begrunnelsen.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra dagen du mottar vedtaket. Dersom det er uklart for oss om du har klaget i rett
tid, må datoen for når du mottok brevet oppgis. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Det
går an å søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker det.

Hvem kan du klage til?
Du kan sende klagen til Plan og forvaltning ved byggesak. Hvis Plan og forvaltning ved byggesak ikke
tar klagen til følge, blir den sendt til bygningsrådet og behandlet der. Dersom bygningsrådet ikke tar
klagen til følge, går den til Fylkesmannen Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket.

INFORMASJON OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

OPPDAL KOMMUNE
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46 – Nestuggu 2

Nestuggu 2 – 47

Boligbyggelaget TOBB

Boligbyggelaget TOBB

SAMEIET NESTUGGU 2
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5
INNTEKTER

Antall seksjoner:

14

Prisutvikling i %:

2,5

År 1

År 2

SAMEIET NESTUGGU 2
År 3

År 4

År 5

Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Carporter
Kontingent velforening

140 000
175 353
25 200
16 800

179 737
25 830
17 220

184 230
26 476
17 651

188 836
27 138
18 092

193 557
27 816
18 544

Sum inntekter

357 353

222 787

228 356

234 065

239 917

Leil.

Areal
BRA

Felleskost
drift

Carporter

Kontingent
velforening

Felleskostnader
totalt

nr

m2

pr mnd

pr mnd

pr mnd

pr mnd

1A

100

1 210

150

100

1 460

1B

100

1 210

150

100

1 460

1C

76

919

150

100

1 169

1D

76

919

150

100

1 169

2A

100

1 210

150

100

1 460

Kostnader for drift og vedlikehold av carporter er satt til 150kr/mnd pr plass.

2B

100

1 210

150

100

1 460

Kontingent til velforeningen er satt til 100kr/mnd pr seksjon. Dette skal dekke kostnader
knyttet til drift og vedlikehold av fellesområder, deriblant vei (brøyting og strøing). Gjør
oppmerksom på at beløpet er estimert og kan bli justert når velforeningen er etablert og man
har grunnlag for å sette faktiske beløp.

2C
2D
3A
3B
3C
4A
4B
4C

76
76
100
76
76
100
76
76

919
919
1 210
919
919
1 210
919
919

150
150
150
150
150
150
150
150

100
100
100
100
100
100
100
100

1 169
1 169
1 460
1 169
1 169
1 460
1 169
1 169

1 208

14 613

2 100

1 400

18 113

Felleskostnader:
Areal (BRA) er benyttet som fordelingsbrøk. Unntatt fra dette er carporter og kontingent til
velforeningen som fordeles flatt. Vedlagte driftsbudsjett er forslag. De fleste postene er satt
opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i driftsbudsjett kan medføre endringer
i felleskostnadene.
Innbetaling startkapital kr 10 000,- pr seksjon betales inn ved overtakelse og skal være en
oppstartskapital for sameiet.

KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Revisjonshonorar
Styrehonorar inkl aga
Drift og vedlikehold (inkl.avsetning)
Vaktmestertjenester
Bygningsforsikring
Fellesstrøm
Carporter
Kontingent velforening
Andre driftsutgifter

Budsjettforutsetninger

33 353
0
10 000
45 000
15 000
52 000
10 000
25 200
16 800
10 000

34 187
0
10 250
46 125
15 375
53 300
10 250
25 830
17 220
10 250

35 041
0
10 506
47 278
15 759
54 633
10 506
26 476
17 651
10 506

35 918
0
10 769
48 460
16 153
55 998
10 769
27 138
18 092
10 769

36 815
0
11 038
49 672
16 557
57 398
11 038
27 816
18 544
11 038

Sum kostnader

217 353

222 787

228 356

234 065

239 917

DRIFTSRESULTAT I

140 000

0

0

0

0

ÅRSRESULTAT

140 000

0

0

0

0

Sameiet har ikke revisjonsplikt. Kostnad til revisor er derfor utelatt. Ønskes likevel revisor, må
man påregne en kostnad på ca.8000kr.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.

Kabel-tv/internett, kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i sameiets budsjett.
Dette forutsetter fakturering til hver enkelt seksjon.
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle tilleggskontrakter som f.eks
hovednøkkelavtale og HMS-avtale.

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12
Antatt endring FK fra 01.01:

140 000
0
140 000

0
140 000
140 000

0
140 000
140 000

0
140 000
140 000

0
140 000
140 000

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

Endringer i felleskostnadene:
Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjett, organisering, areal
(opp mot endelig seksjonering) eller uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre
endringer i felleskostnadene.

Møtedato
27.08.2018

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/42 i
bygningsrådet.

Vedtaket blir som følger:
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av detaljreguleringsplanen
for Nestuggu boligområde. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18, og bestemmelser
revidert i henhold til bygningsrådets vedtak i sak 18/42.

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Behandling

Saksprotokoll i Bygningsråd - 27.08.2018

Rådmannen vil på bakgrunn av ovenstående tilrå at planforslaget vedtas slik det foreligger.

Rådmannen har ingen kommentarer til merknadene fra Statens vegvesen og TBRT. Skiløypa gjennom
området er ivaretatt i planen.

Prinsippene om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er ivaretatt i planen.

Aktsomhetsplikten i forhold til kulturminner går fram av § 8 i kulturminneloven. Rådmannen legger til
grunn at tiltakshaver forholder seg også til dette lovverket.

Vurdering

Miljøfaglige vurderinger, herunder forholdet til naturmangfoldloven er gjort i sak 18/42 i
bygningsrådet. Det samme gjelder landbruksfaglige vurderinger og folkehelsevurderinger. I disse
vurderingene er det ikke pekt på forhold som gjør at planforslaget ikke kan vedtas slik det foreligger.
Særutskrift av sak 18/42 er vedlagt denne saken.

Miljø, landbruk og folkehelse

Sluttbehandling av planen skal gjøres i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. Planforslaget er i
tråd med kommuneplanens arealdel. Bygningsrådet er delegert myndighet til å fatte vedtak i saken, jfr.
delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.

Det er ikke mottatt merknader fra privatpersoner.

Fylkesmannen i Trøndelag forutsetter i brev av 13.08.18. at eksisterende skiløype mellom Vangslia og
Stølen ivaretas i planen. Fylkesmannen har ingen ytterligere merknader til reguleringsendringen.

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) har i brev av 07.08.18. ingen spesielle merknader til
planforslaget, men minner om at det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne
utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats uansett årstid.

Statens vegvesen har i brev av 28.06.18. ingen merknader til at tomter internt i planområdet slås
sammen. Det er riktig at det legges til rette for myke trafikanter gjennom etablering av gangforbindelser
internt i området. Nye opphøyde gangfelt over fylkesvegen kan ikke anlegges uten nærmere avklaring
med vegeier Trøndelag fylkeskommune/Statens vegvesen. Krysningspunkt må planlegges på sted med
gode siktforhold. God belysning må planlegges på krysningspunkt.

Trøndelag fylkeskommune har i brev av 05.07.18. ikke satt vilkår for egengodkjenning, men minner om
den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Fylkeskommunen minner videre om at
prinsippene om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelt byggetiltak.
Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Innen fristens utløp er følgende merknader mottatt:

Bygningsrådet vedtok i møte 18.06.18, sak 18/42, å sende forslag til endring av detaljreguleringsplanen
for Nestuggu boligområde på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget er sendt berørte sektormyndigheter ved brev av 19.06.18. Videre er planforslaget sendt
berørte naboer, og lagt ut til offentlig ettersyn. Uttalefrist ble satt til 13.08.18.

Saksopplysninger

Sakens øvrige dokumenter.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Vedlegg
1 Særutskrift Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde - 1. gangs
behandling
2 Forslag til planbestemmelser Nestuggu sendes på høring- legges ut til ettersyn
3 Plankart
4 VA - plankart

Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Nestuggu boligområde
- sluttbehandling

Utvalgssaksnr
18/56

ARHO/2017/1647-16/288/1

Arild Hoel

Behandles av
Bygningsråd

Referanse

Dok 19

Særutskrift
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48 – Nestuggu 2
Nestuggu 2 – 49

PBL. § 12.3 Detaljreguleringsplan
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 18/42 i
bygningsrådet.

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 endring av detaljreguleringsplanen
for Nestuggu boligområde. Vedtaket gjelder plankart og VA-plankart datert 10.05.18, og bestemmelser
revidert i henhold til bygningsrådets vedtak i sak 18/42.

Nestuggu 2 – 51

Bygningsrådet gjør slikt vedtak

Rådmannens tilråding

50 – Nestuggu 2

PBL. § 12.5 Arealformål
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)
Eksisterende boligbebyggelse - B2 og ny boligbebyggelse - B3
Skiløype - SK1
Energianlegg - EA1
Renovasjonsanlegg - RA1, RA2, RA3, RA4 og RA5
Lekeplass- LP1, LP2 og LP3
625

286/32
44
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PBL. § 12.3 Detaljreguleringsplan

PBL. § 12.5 Arealformål

Siv.agric. Ola Fjøsne
7340 Oppdal
Dato: 29.08. 2018

2.3. Planområdet kan bygges ut trinnvis.

2.2. Det skal være opparbeidet uttak for brannvann sentralt i reguleringsområdet før det kan gis
brukstillatelse innenfor B2-B25.

2.1.Teknisk infrastruktur (veg, vann og avløp) til den enkelte tomt skal være opparbeidet før det gis
brukstillatelse på tomtene B2 – B25. Bebyggelsen skal tilkobles kommunalt vann- og avløpsanlegg.
Vann og avløp skal opparbeides i henhold til godkjent VA- plan/plankart, og være i henhold til den
til enhver tid gjeldende VA-norm.

§2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
(Pbl § 12-7)

1.5. Avkjørsel fra Gamle Kongeveg skal bygges/oppgraderes etter Statens vegvesens håndbok 017
Veg- og gateutforming.

1.4. Bebyggelsen skal følge de ordninger Oppdal kommune til enhver tid har for avfallshåndtering.

1

1.3. Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom kl. 07.00 – 19.00,
og er ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 –
19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB.

1.2. Er tiltakene på en tomt omfattende med hensyn til oppfylling, utgraving, støttemurer o.l. skal det
utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200.

1.1. Ledninger for elkraft og telekommunikasjon skal legges som jordkabler.

Energianlegg - EA1

§1 FELLESBESTEMMELSER
(Pbl § 12-7)

Skiløype - SK1

Planendringen vil erstatte gjeldende plan, Plan-ID 2010001.

Eksisterende boligbebyggelse - B2 og ny boligbebyggelse - B3

Sign.
OF

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NESTUGGU BOLIGOMRÅDE,
gnr/bnr. 288/1 og 288/181.
______________
Dato
Saksnr.
Behandling Iht. Plan- og bygningslovens Kap.12
Privat planforslag fremmet av Ola Fjøsne
10.05.2018
Forslagstillere: Luggume Hus og Hytter AS
Bygningsrådets vedtak om offentlig ettersyn og høring
18.06.2018 18/42
Offentlig ettersyn og høring
27.06 – 13.08. 2018
2. gangs behandling i Bygningsrådet - sluttvedtak
27.08.2018 18/56
Siste revisjon av bestemmelser
Siste revisjon av plankart

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU BOLIGOMRÅDE,
gnr/bnr. 288/1 og 288/181.
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Siv.agric. Ola Fjøsne
7340 Oppdal
Dato: 29.08. 2018

4.3.1. Under arealformål energianlegg tillates oppføring av tekniske installasjoner (trafokiosk) som
er nødvendig i forbindelse med strømforsyning i området.

§4.3 Energianlegg (EA1)

4.2.1 Området skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i umiddelbar nærhet
ovenfor Gamle Kongeveg. Nytt uttak for brannvann skal plasseres sentralt i planområdet.
Spillvann/overvann skal føres ut i offentlig nett.

§4.2 Vann og avløpsanlegg

4.1.2 Gang-/sykkelveg skal ha en bredde på 3 meter.

2

3

4.1.1 Veg planlegges som atkomstveg i middels tett bebyggelse og skal dimensjoneres for lastebil,
dette gjelder også for snuplass. Atkomstvegene skal være felles for de tomtene som naturlig hører til
veiene. Atkomstvegen skal utformes som enfelts veg med skuldre og område for snølagring/grøft:
snølagring/grøft 0,75m + skulder 0,25m + kjørebane 4,0m + skulder 0,25m + snølagring /grøft
1,75m. Total bredde for trafikkareal er 8,0 m.

§4.1 Avkjørsel/atkomstveg og gang-/sykkelveg bygd i planområdet.

§4 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
(Pbl §12-5, nr. 2)

3.2.2 På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning
til områdets bruk.

3.2.1. Kvartalslekeplass er felles for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger/leilighetsbygg
B2-B25. Lekeplass vist på tomt B2 er felles for leilighetene på tomtene B2 og B3.

§ 3.2 Lekeplass

3.1.16. Bebyggelse må oppføres i samsvar med byggegrense fra midtlinje Gamle Kongeveg som er
15 meter, og fra trafokiosk som er 5 meter.

3.1.15. 20% av leilighetene på tomt B2 og B3 skal tilfredsstille kravene i henhold til universell
utforming. (tilgjengelighet i henhold til teknisk forskrift)

3.1.14. På tomt B25 tillates ikke bebyggelse nærmere enn 10 meter fra dyrkamark.

3.1.13. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU BOLIGOMRÅDE,
gnr/bnr. 288/1 og 288/181.

Siv.agric. Ola Fjøsne
7340 Oppdal
Dato: 29.08. 2018

3.1.12. Bygninger skal ha saltak eller tak med to motstående takflater og oppføres med takvinkel
mellom 18 og 38 grader. Terrassert bebyggelse med avtrappende tak kan tillates. Taktekking skal
være av tre, skifer eller ander ikke reflekterende materialer i mørke farger. Solceller kan tillates, og
skal ligge plant med øvrig taktekking.

3.1.11. Bolighus/leilighetsbygg og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres i
samme byggestil med fellesformuttrykk, materialvalg og farger.
Tilhørende bygg som garasje/carport/utebod kan tillates oppført med pulttak.

3.1.10. Parkeringsplass, carport og garasje kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre
sikt og snølagring mot vei eller oppføring og vedlikehold utført fra egen eiendom. Sykkelparkering
og bilparkering på tomt B3 skal opparbeides i henhold til situasjonsplan som følger byggesøknaden.

3.1.9. På tomtene B2 og B3 kan det oppføres konsentrert bebyggelse/leiligheter. På de øvrige
tomtene kan det oppføres frittliggende boligbebyggelse med tilhørende garasje, anneks og uthus.

3.1.8. Bebyggelsen skal være tilpasset terrenget. Der det ligger til rette for flere bygninger i gruppe
kan enkelte av bygningene ha møneretning på tvers av terrengets fall. Bygninger med samme
møneretning skal ha samme takvinkel.

3.1.7. Det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass til hver boenhet. Det skal opparbeides to
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.

3.1.6. Der forholdene ligger til rette for det kan det tillates sokkeletasje med maksimal mønehøyde 8
meter over gjennomsnittlig planert terreng.

3.1.5. Konsentrert bebyggelse/leiligheter m/tilhørende anlegg på tomtene B2 og B3 skal oppføres
med maks mønehøyde 9,0 meter, målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.

3.1.4. Boliger m/tilhørende anlegg skal oppføres med maks mønehøyde 8 meter, målt fra
gjennomsnittlig, ferdig planert terreng.

3.1.3. Utnyttelse konsentrert boligbebyggelse/leiligheter. Min %-BYA= 40%,
maks %-BYA= 50%.

3.1.2. Utnyttelse frittliggende boligbebyggelse. Maks %-BYA= 35%.

3.1.1. Innenfor området tillates oppført bygninger for boliger/leiligheter med tilhørende anlegg.

§3.1 B2-B25 Boliger/leiligheter m/tilhørende anlegg

§3 BEBYGGELSE OG ANLEGG
(pbl §§ 12-5, nr 1 og 12-7)

2.4. Det kan ikke gis ferdigattest til bolighus og leiligheter før lekeplasser er opparbeidet.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU BOLIGOMRÅDE,
gnr/bnr. 288/1 og 288/181.
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Ingen seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet.

Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som
følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven.
Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon med mindre annet følger av
lov, avtaler eller disse vedtekter.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

HEFTELSESFORM OG RÅDERETT

Sameiebrøken bygger på hoveddelens bruksareal fra tegning. Bruksareal fra tegning kan
avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.

Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår
av seksjoneringssøknaden.

SAMEIEBRØK

Den enkelte bruksenhet består av en klart avgrenset og sammenhengende hoveddel av
bebyggelsen på eiendommen.
De deler av bebyggelsen som ikke inngår i de enkelte eierseksjoner er fellesareal.

Sameiet har til formål å drive og vedlikeholde felles eiendom og regulere forholdet mellom
seksjonseierne.

Sameiet består av 14 eierseksjoner på eiendommen gnr. 288, bnr. 194 i Oppdal kommune.
Seksjonene er seksjonert til boligformål.

Sameiets navn er Sameiet Nestuggu 2.
Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen.

NAVN, EIENDOM OG FORMÅL

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

SAMEIET NESTUGGU 2

FOR

VEDTEKTER

Dette utkastet til vedtekter for Sameiet er utarbeidet av selger i forbindelse med salg av leiligheter i prosjektet.
Vedtektenes bestemmelser må oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og
plikter. Vedtektene kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak
o.l. Navnevalg for sameiet kan også endres underveis i prosjektet. Det tas uttrykkelig forbehold om
organiseringen og oppdelingen i antall eierseksjoner. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i
prospekt og annet salgsmateriell. Endelige vedtekter fastsettes av utbygger og ved tinglysning av søknad om
seksjonering.

Siv.agric. Ola Fjøsne
7340 Oppdal
Dato: 29.08. 2018

6.1.2. I område på plankartet vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre
byggetiltak enn oppføring av trafokiosk.

6.1.1. I hensynssone sikringssone frisikt må all vegetasjon holdes nede (maks 0,5m høyde) i områder
som er markert som frisiktsoner på plankartet.

6.1 Sikringssone frisikt (H140), høyspenningsanlegg, (H370), inkl. høyspenningskabler).

§6 HENSYNSSONER
(Pbl §12-6, §12-7, nr. 4)

5.1 Friområder skal bevares i sin opprinnelige terrengmessige form, og vegetasjonen bevares mest
mulig.

§5 GRØNNSTRUKTUR
(Pbl §12-5, nr. 3)

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for NESTUGGU BOLIGOMRÅDE,
gnr/bnr. 288/1 og 288/181.
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Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Frist, varsel, saker og innkalling

ÅRSMØTET

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

ORDENSREGLER

Utskifting av vinduer og utvendige dører, endring av fasadekledning, endring av utvendige
farger, installering av solskjerming o.l. skal skje etter en samlet plan for bygningene etter
vedtak i årsmøtet.
Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte bruksenhet, skal
styret skriftlig orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve dokumentasjon fra
seksjonseier på at arbeidene ikke vil medføre fare for skade på eiendommen. Styret kan i
mangel av slik dokumentasjon stanse bygningsarbeidene.

Utvendige arrangement på bygningene er ikke tillatt uten styrets og/eller årsmøtet og
bygningsmyndighetenes godkjenning. Det påhviler den enkelte seksjonseier å vedlikeholde
alle egne utvendige arrangementer.

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INSTALLASJONER

Seksjonseiernes og sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold er omtalt i
eierseksjonslovens §§34 - 37.

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter,
slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre
brukere.
Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke
oppbevart verken i boligen, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på eiendommen.

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

Sameiets vedlikeholdsplikt

Den enkelte seksjonseier skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Dersom
insekter eller skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter
seksjonseieren å varsle styret skriftlig umiddelbart.
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Den enkelte seksjonseier har plikt til å varsle styret skriftlig dersom det avdekkes behov for
større vedlikehold eller utbedring av bygningsmassen.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført
av den tidligere seksjonseieren.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

Seksjonseiers vedlikeholdsplikt

VEDLIKEHOLD

Jfr. detaljreguleringsplan av 27.08.2018 nr. 18/56 plan-id 2017029 er lekeplassen LP1 på felt
B2 og lekeplassen LP2 på felt B3 felles for begge feltene. Det tinglyses en erklæring som
ivaretar rettigheter og plikter.

Det etableres i tillegg utvendige parkeringsplasser på fellesareal.

Hver seksjon får tillagt en carportplass og en bod i tilknytning til parkering som tilleggsareal.

PARKERING, BODER OG LEKEPLASS

Ved salg eller utleie av seksjoner skal styret skriftlig underrettes med navn og
kontaktinformasjon til ny seksjonseier eller leietaker. Ved eierskifte kan det belastes et
eierskiftegebyr.

Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan ikke skilles fra eierandelen, og er hver
enkelt seksjonseiers fulle ansvar.

Seksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke, uten sameiestyrets skriftlige
godkjennelse, brukes til ervervs– eller yrkesmessig virksomhet eller på annen måte som
medfører ulempe for de øvrige seksjonseierne. Eventuell næringsdrift tillates bare i den
utstrekning at vedkommende bolig fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål.

Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke
nyttes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig
måte. Endring av bruksformål krever reseksjonering etter eierseksjonslovens §21, annet ledd.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie
menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir
eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.
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Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel og forretningsfører skal informeres.
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.

Sameiet skal ha et styre på inntil 4 medlemmer. Styret skal bestå av en leder og inntil tre
andre medlemmer. Det kan velges inntil to varamedlemmer.
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.
Ved første styrevalg kan det velges et interimsstyre med 1 styreleder og 1 styremedlem for
ett år.
Styreleder og styremedlemmer velges for to år mens varamedlemmer velges for ett år.
Styret konstituerer seg selv. Styrelederen skal velges særskilt.

STYRET

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut
over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Hvis tiltak, som nevnt over, fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige
hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
o salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
o oppløsning av sameiet
o tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
o tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta
beslutning om:
o ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold
o omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
o salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
o samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
o samtykke til reseksjonering jfr. eierseksjonslovens §20, annet ledd, annet punktum
o tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
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Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med vanlig flertall av de
avgitte stemmer.

Styret skal sørge for at årsmøteinnkallinger og årsmøteprotokoller er tilgjengelige for
seksjonseierne. Digitale løsninger anses som gyldig tilgjengeliggjøring.

Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av
årsmøtet, blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen.

Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett.
Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett
til å være til stede og til å uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av bruksenhet har rett til å være til stede
på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med
mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å
uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen
behøver ikke å være seksjonseier.

Flertallet regnes etter antall stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene
likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Hver seksjon har én stemme i årsmøtet.

Stemmerett, møterett, møteledelse og behandling av saker

Årsregnskap og evt. årsberetning fra styret skal senest en uke før det ordinære årsmøtet
sendes ut til alle seksjonseierne med kjent adresse. Utsending skjer fortrinnsvis elektronisk.
Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig i årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
• behandle årsberetning dersom styret velger å avlegge dette
• gjennomgå styrevedtatt budsjett inneværende år
• velge styremedlemmer

Styret innkaller årsmøtet med et skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men
varselet kan aldri være kortere enn tre dager.
Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle.
Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å
innlevere saker som ønskes behandlet. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det
ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen.
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Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Fravikelse kan også kreves overfor en bruker som ikke
er seksjonseier.

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold
gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en
fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

Brudd på forpliktelser ovenfor sameiet, årsmøtevedtak, vedtekter og ordensregler anses som
mislighold.

MISLIGHOLD, PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig
mislighold.
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver
bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning
besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det
har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært
betalt, kommer inn begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom
dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.

Ekstraordinære kostnader som påløper på grunnlag av gyldige vedtak i årsmøtet, skal i den
utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjettet, utlignes etter samme fordeling som
de ordinære månedsbeløp som nevnt ovenfor.

På grunnlag av årsbudsjett, utarbeidet og vedtatt av styret, skal det betales et månedlig
forskuddsbeløp til dekning av disse kostnader.
Forskuddsbeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom vedtatt i årsmøte. Slike midler settes på egen
bankkonto og kan ikke benyttes uten vedtak i styret.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk.
Kostnader som skal fordeles likt på alle seksjoner er drift av carporter og abonnement kabel
tv/internett dersom kollektiv avtale inngås.

FELLESKOSTNADER OG PANTERETT FOR SEKSJONSEIERNES FORPLIKTELSE

Om sameiets forsikringsdekning benyttes, skal styret pålegge seksjonseier å betale
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseierens ansvar.
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Innboforsikring for den enkelte bruksenhet med tilhørende utstyr og innretninger påhviler
den enkelte seksjonseier.

Sameiets styre plikter å påse at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i godkjent
forsikringsselskap. Dekningen skal baseres på riktige opplysninger om byggets konstruksjon
og fullverdigrunnlag. Vilkårene skal ivareta eiendommens, seksjonseiernes og styrets
interesser.

FORSIKRING

Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører. Det er
styrets oppgave å engasjere forretningsfører.

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem
regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.

REGNSKAP OG FORRETNINGSFØRER

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg
selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§38 og 39.

HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTET OG STYRET

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen. Signering kan skje elektronisk.

Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av
styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret
velge en møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker
som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter.
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap forplikter og tegner sameiets navn. Styret kan gi
prokura.

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
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i avisen
på Facebook

+ omkostninger iht. prisliste

Ja
Ja

Nei
Nei

Personnr.						
Tlf.				Mobil		
Epost						
Adresse						
Postadr.						
Sted				Dato		
Underskrift					
Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

Personnr.						
Tlf.				Mobil		
Epost						
Adresse						
Postadr.						
Sted				Dato		
Underskrift					
Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks førerkort)

				

Navn		

Navn		

				

BUDGIVER 1					

BUDGIVER 1					

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.

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1		
Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1		

bekreftet av						

dato/kl

tlf./e-post			

tlf./e-post			

kr

v/			

v/			

Finansiering kr 			

		

		

Egenkapital i			v/			tlf.			

kr

Lån i		

kr

Lån i		

FINANSIERINGSPLAN

i posten
av kjente

Hvor oppdaget jeg prosjektet først?

Evenuelle forbehold:								

Kjøpesum iht. prisliste kr: 		

Bindende bekreftelse på kjøp for
Nestuggu 2 – Leil. nr.

på Finn.no

Punkt 16 i vedtektene kan tas ut av styret, med samtykke fra Uybygger, på det tidspunkt
forutsetningene er oppfylt og krever ikke samtykke fra årsmøtet.

Dersom Sameiet pådras kostnader som knytter seg direkte til ikke ferdig utbygd
område/felt, skal disse kostnadene dekkes av utbygger.

2. Utbygger sitter med råderett til uferdige deler av sameiets eiendom inntil hele
eiendommen/feltet er ferdigstilt. Utbygger har ansvar for utvikling og utforming av
alle områder frem til de er overtatt av sameiet.

Etter hvert som seksjonene ferdigstilles og det foretas hjemmelsovergang, kan styret
suppleres med representanter fra seksjonseierne i de overtatte seksjonene.

1. Interimsstyre; Representanter fra utbygger, Nestuggu Oppdal AS, innehar
styrevervene i oppstarten av Sameiet og senest frem til ferdigstillelse av alle
seksjonene. Interimsstyret vil forvalte Sameiets midler på vegne av seksjonseierne i
denne perioden.

Da eiendommen utbygges over ulike perioder og bruksenhetene ferdigstilles til forskjellige
tidspunkt, vil det i en overgangsperiode være behov for noen særskilte bestemmelser.

SÆRLIGE BESTEMMELSER I OPPSTARTFASEN AV SAMEIET

Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter kommer lov om eierseksjoner av 16. juni 2017
nr. 65 til anvendelse.

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjoneringsvedtak,
eierseksjonsloven, disse vedtekter, eventuelle ordensregler og vedtak i årsmøte.

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedels flertall av
de avgitte stemmer om ikke loven stiller strengere krav.

ENDRINGER I VEDTEKTENE OG FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

Kjøpsbekreftelse

16

15
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Per Hårstad
Eiendomsmegler
Tlf: 992 03 071
Epost: per.harstad@em1.no

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt vår meglere for mer informasjon.

