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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

SJØGATA
BRYGGE

Velkommen til Sjøgata Brygge
Sjelden mulighet helt nede ved vannkanten. Her skal det bygges 19 nye leiligheter
med god standard, parkering i kjeller, heis og store, solrike uteplasser. Flytt inn, og
nyt livet med god samvittighet, og glem alt som heter snømåking, plenklipping,
kjedelig vedlikehold og oppussing. Ja, her flytter du inn i et hjem for fremtiden, slik
at du kan la fritid være fritid.
Med en beliggenhet som begeistrer, må også hvert hjem ha topp kvalitet.
Uansett etasje eller størrelse vil de store glassflatene la lyset slippe inn, samtidig
som du kan nyte en skjermet balkong.
Er du klar for å vri om nøkkelen til ditt nye hjem?

Om prosjektet side 4 / Området side 9 / Plantegninger side 23 / Dokumenter side 37 / Budskjema side 73

Generelt om alle 3D-illustrasjoner i prospektet: Alle bildene er av illustrativ karakter. Endringer vil forekomme.
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Kvaliteter du vil sette pris på
• Parkering i kjeller
• Helt nede ved sjøkanten
• Heis
• Store og solrike uteplasser
• Gjennomgående god standard
• Store vindusflater
• Betong i etasjeskiller
• Kvalitetskjøkken med Miele hvitevarer fra JKE Design
• 1-stav eikeparkett
• 60x60 flis på bad
• LED-spoter på bad, entre, gang og balkong m/ dimmer
• Glassrekkverk på balkong
• Vannbåren varme
• Royalimpregnert terrassebord

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Sentrumsnært område med sjel
Sjøgata brygge vil få en helt fantastisk beliggenhet
midt i sentrum av Levanger, med gangavstand til det
meste av fasiliteter Levanger har å by på. Her finner du
både kafeer, bakeri, restauranter, helsetjenester og
dagligvarebutikker. Småbåthavn og gjestebrygge
gjør det lett å nyte båtlivet.
Levanger har et godt skoletilbud med flere barnehager,
barneskole, en ny stor ungdomsskole, videregående
skole og Nord Universitet. Ta en spasertur i sentrum og
nyt den vakre trehusbyen i Levanger. Dette er et av de
eldste og mest komplette trehusbebyggelsene i Norge.
Disse bygårdene ble bygd etter siste brannen i byen i
1897 og er godt bevart frem til den dag i dag. Nært
sentrum ligger idylliske Levangersundet og Sjøparken
hvor det er lagt til rette for ro og avslapning. For de
sportsinteresserte er det kort gange til Care Treningssenter, Trønderhallen med svømmehall, klatrevegg og

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

3T-treningsenter, samt nye Stadionparken som ligger
rett ved Levanger sykehus. Her finner man skatepark og
mange andre aktiviteter for store og små.
På Moan kan man se Levanger FK spille sine hjemmekamper, eller spille volleyball, samt nyte lange sommerdager ved den nye badestranden. Handelen kan
du gjøre like rundt hjørnet. Her finner du alt av dagligvare, klesbutikker, vinmonopol og cafèer. Levanger tilbyr også en rekke aktiviteter for den som elsker å være
i naturen. I naturskjønne omgivelser kan Levanger friste
med bl.a. diverse toppturer, alpinanlegget i
Torsbustaden, Frolfjellet og mye mer. Kun ca. 300
meter unna finner man jernbanen, hvor man raskt kan
ta seg til Trondheim lufthavn Værnes eller Trondheim
sentrum. Fra Sjøgata 24 er man kun 35 minutter unna
Trondheim lufthavn Værnes med bil.
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Levanger sykehus

3

Levanger ferjekai

4

Coop Prix

5

Levanger Videregående skole

6

KIWI Kirkegata

7

3T Levanger

8

Frol barneskole

9

Coop Extra

10

Levanger Ungdomsskole

11

NORD Universitetet

12

Alti Magneten (6 min med bil)
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1.3 km

16 min

Område

Personer

Husholdninger

Levanger sentrum

1 493

953

Levanger

10 494

4 827

5 328 198

2 398 736

Sitat fra en lokalkjent

km
m - 1.3
vurdert
av 37 lokalkjente
Norge

KVALITET PÅ SKOLENE

45 barn, 3 avdelinger

0.5 km

45 min

0.2 km

15 min

VEDLIKEHOLD

Levanger videregående skole

1000 elever, 60 klasser
HAGER

ALDERSFORDELING
DAGLIGVARE
Kiwi Kirkegata Levanger
Søndagsåpent

Aktivitetshall

Post i butikk
(0-12 år)

0.3 km

6 min

Coop Extra Sentrum Levanger
Barn

Levanger stadion-grusbane
4 min

0.5 km

Ungdom Unge voksne
(13-18 år)

(19-34 år)

Voksne
(35-64 år)

Eldre
(over 65 år)

og 16
private
minkilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene
fra lokalkjente er innhentet
på nettstedet Nabolag.no
og er
Personer
Husholdninger
Område
sprofil1.3
AS, km
FINN.no AS eller Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Avd. Levanger kan ikke holdes ansvarlig for

1.3 km

16 min
1.3 km

Kiwi Levanger
0.5 km

(35-64 år)

37.4 %

Område

Personer

Husholdninger

Levanger sentrum

1 493

953

Levanger

10 494

4 827

Norge

5 328 198

2 398 736

Care Treningssenter

7 min
Sitat fra en
lokalkjent

Godt v
5 min

Linje 604, 635, 640, 680, 741, 743

0.4 km

Levanger stasjon

6 min

Linje 26, 71

0.5 km

Trondheim Værnes

45 min

SKOLER

ALDERSFO

Barn

Ungd

(0-12 år)

Frol barneskole (1-7 kl.)

16 min
1.3 km

(13-18

Område

Levanger sentr

45 barn, 3 avdelinger

4 min

NABO

Levanger stasjon

587 elever, 25 klasser

Frol os barnehagen (0-6 år)
3 min

Veldig

(over 65 år)

Levanger ungdomsskole (8-10 kl.)

BARNEHAGER

Fotball

14 min

(19-34 år)

Eldre

0.9 km

«Rolig nabolag,
7 min kort veg til sentrum, butikker,
skoler, treningssenter.
Trønderhallen. Nærme
0.6 km
turstier rundt HINT ved sjøen.»

3T-Levanger

(13-18 år)

Voksne

11 min

LADEPUNKT FOR EL-BIL
SPORT

Ungdom Unge voksne

(0-12 år)

16 min

Godt velholdt 79/100

Gamle Levanger BS aktivitetssal
6 min
Sverres gate, Levanger

19.1 %
17.3 %

6 min

Veldig bra 81/100

1.2 km

27.5 %
36.5 %
38.9 %

0.4 km

64 barn, 4 avdelinger

24.2 %
22.3 %
21.5 %

tikker,
5 min
Nærme

Barn

KVALITET PÅ BARNEHAGENE
540 elever, 18 klasser
2 min

45 min
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KVAL

OFFENTLIG TRANSPORT

ALDERSFORDELING

0.5 km

SKOLER

0.7 km

Godt vennskap
Ruffen barnehage
(0-5 år)68/100

Trondheim
Værnes
2 min

Vitusapotek Levanger

8 min

22 barn, NABOSKAPET
1 avdeling

3.4 %
7.1 %
7.2 %

4 min

Trimia barnehage (0-6 år)

7.4 %
15.1 %
15.2 %

3 min

Veldig bra 79/100

6 min

Levanger ungdomsskole (8-10 kl.)

OPPLEVD TRYGGHET
BARNEHAGER
Veldig trygt 80/100
Frol os barnehagen (0-6 år)

Levanger stasjon
Linje 26, 6
71min

Nærhet til skog og mark
85/100
587 elever,
25 klasser

37.4 %

T FOR

0.4 km

TURMULIGHETENE
Frol barneskole (1-7 kl.)

11 min
0.9 km

Magneten

5 min

Linje 604, 635, 640, 680, 741, 743

19.1 %
17.3 %

37.4 %

19.1 %
17.3 %

27.5 %
36.5 %
38.9 %

Rolig nabolag, kort veg til sentrum, butikker, skoler,
treningssenter,
Trønderhallen,
og nærme
rundt
Barn
Ungdom
Unge voksne
Voksne turstier
Eldre
(0-12
(13-18 år)
(19-34 år)
(35-64 år)
(over 65 år)
HINTår)
ved sjøen.

VARER/TJENESTER

Levanger stasjon

27.5 %
36.5 %
38.9 %

”

3.4 %
7.1 %
7.2 %

7.4 %
15.1 %
15.2 %

45 min

24.2 %
22.3 %
21.5 %

Nabolagsprofil

0.5 km

Godt vennskap 68/100

24.2 %
22.3 %
21.5 %

6 min

16 min

OFFENTLIG TRANSPORT

ALDERSFORDELING

7.4 %
15.1 %
15.2 %

0.4 km

NABOSKAPET

3.4 %
7.1 %
7.2 %

5 min

Veldig

Studenter
Enslige
Godt voksne

3.4 %

Veldig bra 79/100

7.4 %
15.1 %
15.2 %

Godt vennskap 68/100

Trimia barnehage (0-6 år)
22 barn, 1 avdeling

Ruffen barnehage (0-5 år)
64 barn, 4 avdelinger

540 elever, 18 klasser

2 min
0.2 km

Søndagsåpent

Coop Extra Sentrum Levanger
Post i butikk

1000 elever, 60 klasser

1.3 km

Levanger
Norge

11 min
0.9 km

BARNEHA

8 min
0.7 km

15 min
1.2 km

Frol os barneh

LADEPUNKT FOR EL-BIL

45 barn, 3 avde

Kiwi Levanger

3 min

Sverres gate, Levanger

4 min

Trimia barneh

22 barn, 1 avde

Ruffen barneh

DAGLIGVARE
Kiwi Kirkegata Levanger

Levanger videregående skole

16 min

4 min
0.3 km

«Rolig nabolag, kort veg til sentrum, butikker,
skoler, treningssenter. Trønderhallen. Nærme
turstier rundt HINT ved sjøen.»
Sitat fra en lokalkjent

64 barn, 4 avde

DAGLIGVA

6 min
0.5 km

Kiwi Kirkegata
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Eksempel på kjøkkenløsninger
Bildene er retningsgivende. NORDIC SILK kan leveres i 3 farger.

Kjøkken fra JKE
NORDIC Silk *
Nordic Silk er en helt enkel, glatt front med silkemyk,
matt overflate som er god å ta på. Den fungerer bra både
med og uten håndtak, og gir mulighet for å få et utrolig
lekkert kjøkken. Den matte overflaten er svært bestandig
overfor riper og slitasje, samtidig som den beskytter mot
smuss og fettfingre.

Inkludert hvitevarer

• Stekeovn
• Oppvaskmaskin
• Induksjonstopp med booster
• Kombiskap

* Nordic Silk er valgt som kjøkkenmodell til leiligheten.

EN

SIG
DE

N

NORD I C

Ta kontakt med oss for flere detaljer eller om du
ønsker å oppgradere til andre kjøkkenmodeller.

NORD I C K
I TC
H

• Eico ventilator med plasma filter

H

EN

DE

S I GN

Gamle kongevei 57
7600 Levanger
Tlf. 740 85 000

KI T
C

JKE Design Levanger

GRÅ

SVART

GREIGE
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Nyt sommerkveldene og
trekk inn den gode sjølufta...

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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8 fordeler med nybolig

Nyeste krav
og standarder

Alt er nytt

Det gir deg en deilig følelse å være den
første som bor i boligen.

Fast pris –
ingen budrunder

Alle våre boliger har fast pris, her slipper du
stressende budrunder. Du vet hva boligen koster,
og hva du må forholde deg til.

Ingen oppussingskostnader
Boligen får en moderne stil med god
utforming. Du reduserer risikoen for
uforutsette kostnader.

Boligen er oppført etter de nyeste
byggestandarder og krav til
inneklima og miljø.

God tid til salg
av egen bolig

Du får god tid til å forberede
flytteprosessen og selge den
boligen du allerede har.

Trygt kjøp

Etter første år i boligen gjennomføres det
en 1-års befaring. Du har i tillegg fem års
reklamasjonsrett.

Lavere
energiforbruk

Moderne boliger har bedre isolasjon. Dette gjør
deg mindre sårbar for kalde vintre og stigende
strømpriser.

Nytt miljø

Du får mulighet til å bli en del av
et helt nytt boligmiljø, der ingen
har bodd før.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Sjøgata trinn 2 er planlagt med en ny park og videre forskjønnelse
av området. Hvis dette blir realisert kan du ta heisen ned til den nye
sentrumsparken ”Almenningen”.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Etasje- og plantegninger

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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1. etasje

A / 55 m2

Bod
6.1 m²

Bod
7 m²

Bod
5.9 m²

Balkong
11.1 m²
11x19M

11x19M

11x21M

12x15M

8x19M

11x19M

Hovedtrapp
23.6 m²

Soverom
7.3 m²

11x23M

11x23M

10x21M

Gang
4.2 m²

Soverom
10.8 m²

Entrè

9x21M

9x21M

10x21M

Bod/vask
3.4 m²

Stue/kjøkken
28.5 m²

Entrè

Rømningstrapp
16.9 m²

Bod/vask
4.5 m²

Leilighet B
BRA=66,6 m2

11x21M
Entrè

Gang 9x21M
2.5 m²

6x6M

10x21M

9x21M

9x21M

9x21M

WC
2.5 m²

Walk in closet
3.1 m²

10x16M

10x16M

6x19M 10x21M

12x16M

Bad
4.4 m²

Åpent opp

Bad
5.5 m²
4x16M

10x21M 6x19M

4x16M

12x16M

10x16M

10x16M

4x16M

Entrè

Bad
5.1 m²

F / 109m2

Gang
2.6 m²

Bad
4.3 m²
Bad
4.3 m²

Gang
2.6 m²

Soverom
7.2 m²

9x21M

Bod
5 m²

Bod
5 m²

Bod
5.5 m²

Bod
6.1 m²

Bod
6.1 m²

Teknisk rom
38.2 m²

10x21M

Gang
4.4 m²

Gang
5.6 m²

Bod
5 m²

Leilighet F
BRA=109,4 m2

Bod
11.5 m²
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19x19M

11x23M
15x19M

Balkong
13.1 m²

12x17M

12x17M

11x23M

11x23M

12x17M

12x17M

12x17M

E / 86 m2

2-roms

3-roms

Leilighet C
BRA=102,7 m2

Leilighet D
BRA=86,4 m2

11x23M
6x19M

C / 103 m2

Stue/kjøkken
43.2 m²

Stue/kjøkken
46.1 m²

Leilighet E
BRA=86,4 m2

15x19M
Balkong
15.3 m²

Bod/vask
3.8 m²

Soverom
9.6 m²

15x19M

6x19M

15x19M

Balkong
13.2 m²

15x19M

15x19M

Balkong
14.7 m²

N

N

Revisjon:

9x19M

Bod/vask
3.8 m²

Walk in closet
3.1 m²

24x19M

9x21M

Bod
5 m²

9x21M

Bod
11.3 m²

9x21M
Bod
5.7 m²

12x17M

9x21M

9x21M

9x21M

9x21M

12x17M

9x21M

Stue/kjøkken
46.1 m²

15x17M

9x21M

24x19M

9x21M

EN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

9x21M

9x21M
Bod
5.6 m²

9x21M

9x21M

Bod
5.4 m²

9x21M

Bod
5 m²

Stue/kjøkken
48.6 m²

9x21M

9x21M

9x21M

Bod/vask
4.7 m²

Soverom
13.5 m²

12x17M

19

10x21M

18

10x21M

17

9x21M

16

WC
2.5 m²

Gang
7.9 m²

Entrè

9x21M

15x15M

15

Entrè

Soverom
7.2 m²

10x21M

14

Soverom
13.5 m²

10x21M

13

10x21M

12

Bod/vask
5.4 m²

Gang
8 m²

Soverom
12.1 m²

9x21M

4x16M

Soverom
9.6 m²

12x17M

12x15M
10x21M

Gårdsrom

Åpent opp

Soverom
7 m²

10x21M
10x21M

Soverom
12.1 m²

10x21M

15x15M

Entrè

9x21M

11

B / 67 m2

Bad
4.8 m²

9x21M

19 boder
19 P-plasser

6x19M
Stue/kjøkken
31.5 m²

Bad
4.1 m²

11x17M

G / 62 m2

Soverom
11.3 m²

15x15M

7

Bod
5.2 m²

9x21M

10

6x19M

15x15M

6

11x21M

Leilighet A
BRA=55,2 m2

10x21M

5

Leilighet G
BRA=62,2 m2
Stue/kjøkken
26.2 m²

Parkering
571 m²

9

15x19M

6x19M

11x17M

Heis
3.8 m²

10x21M

9x21M

10x21M

9x21M

9x21M

Bod
2.5 m²

8

Balkong
10.9 m²

10x21M

9x21M

15x15M

Bod
5.1 m²

10x21M

12x16M

10x21M

4

10x21M

Sluse
3.6 m²

12x15M

11x21M

9x21M

9x21M

3

11x21M

Balkong
6.6 m²

30x23M

Heis
3.8 m²

10x21M

2

11x19M

10x23M

Soverom
11 m²

1

6x19M

9x21M

Hovedtrapp
22.9 m²

9x21M

11x17M

12x15M

Bod
6.4 m²

12x15M

11x17M

10x21M

Kjellerplan

11x17M

12x17M

11x17M

D / 86 m2

Sjøsiden
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3. etasje

15x19M

Balkong
17.2 m²

11x23M

6x19M

12x17M

12x17M

L / 86 m2

Balkong
17.2 m²

12x17M

11x17M

3-roms

14x19M

Balkong
18.1 m²

11x17M

K / 86 m2
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2-roms

14x19M

15x19M
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11x21M

Leilighet R
BRA=109,5 m2
9x17M

19x17M

10x21M

NB! Lav takhøyde langs betongvegg
4x16M

NB! Lav takhøyde langs betongvegg

10x21M

9x21M

6x19M 10x21M

Soverom
13.5 m²

6x19M

4x16M 12x16M

Soverom
7.2 m²

Gang
2.5 m²

10x16M

Bad
4.3 m²

Soverom
7.2 m²

Soverom
13.5 m²

Gang
2.5 m²

Bad
4.3 m²

9x21M

Leilighet Q
BRA=86,4 m2

Bod/vask
3.8 m²

Stue/kjøkken
46.1 m²

15x17M

Balkong
17.2 m²

4x16M

Entrè

9x21M

6x17M

10x16M

9x21M

9x21M

11x21M

12x17M

10x21M

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

12x16M

Entrè

15x17M

Balkong
18.9 m²

10x16M

Bod/vask
3.8 m²

11x21M

Leilighet P
BRA=86,4 m2

Stue/kjøkken
46.1 m²

?
11x21M

12x17M

12x17M

15x17M

12x17M

Q / 86 m2

12x17M

6x17M

15x17M

Balkong
17.2 m²

N

12x17M

12x17M

15x19M

N

12x17M

11x23M

12x17M

6x19M

12x17M

15x17M

15x19M

10x16M

Bod/vask
5.6 m²

12x17M

11x23M

11x23M

Åpent ned

10x21M

Soverom
9.6 m²

24x19M

Leilighet J
BRA=102,7 m2

Stue/kjøkken
46.1 m²

Åpent ned

4x16M

Gang
8 m²

15x17M

Stue/kjøkken
43.3 m²

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

9x21M

Stue/kjøkken
46.1 m²

12x17M

19x19M

Leilighet K
BRA= 86,4 m2

Bod/vask
3.8 m²

6x6M

10x21M

9x21M

WC
2.5 m²

Stue/kjøkken
48.6 m²
24x19M

Leilighet M
BRA=109,4 m2

Balkong
18.7 m²

9x21M

24x19M

Bod/vask
3.8 m²

Entrè
2.5 m²

Bad
5.5 m²

9x21M
Walk in closet
3.1 m²

Stue/kjøkken
48.6 m²

Leilighet L
BRA=86,4 m2

11x21M

10x21M

9x21M

9x21M

Bad
4.1 m²

Bod
2.5 m²

R / 109 m2

J / 103 m2

Entrè
5.4 m²

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

Soverom
9.6 m²

Bod/vask
3.4 m²

?

Trapperom
16.9 m²

Entrè

10x21M

15x15M

15x15M

10x21M

Soverom
13.5 m²

12x16M

Stue/kjøkken
28.5 m²

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

Gang
2.6 m²

Bad
4.3 m²

Walk in closet
3.1 m²

10x21M

Bad
4.3 m²

WC
2.5 m²

Gang
7.9 m²

Bod/vask
4.7 m²

9x21M

10x21M

Gang
2.6 m²

9x21M

Balkong
9.2 m²

Leilighet O
BRA=55,2 m2
Soverom
11 m²

Balkong
15.1 m²

11x18M

11x19M

10x23M

9x21M

Bad
5.1 m²

9x21M

Bad
4.8 m²

6x19M

10x21M

4x16M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

9x21M
Soverom
10.8 m²

11x19M

12x17M

10x16M

Heis
3.8 m²

9x21M

10x16M

Soverom
7.2 m²

Entrè

Entrè

12x16M

Trapperom
23.6 m²

Entrè

Gang
4.2 m²

10x21M

4x16M

6x19M

Stue/kjøkken
26.2 m²

12x15M

9x21M

10x21M

Soverom
12.1 m²
NB! Lav takhøyde langs yttervegg

10x21M

Bod/vask
5.4 m²

M / 109 m2

9x19M

12x15M

9x21M

8x17M

11x21M

15x15M

Soverom
7.2 m²

10x21M

Soverom
12.1 m²

15x15M

6x19M

9x21M

4x16M

Entrè

10x21M

Soverom
13.5 m²

S / 62 m2

I / 67 m2

9x21M
Bad
4.4 m²

11x21M
12x16M

9x21M

10x21M
10x21M

Gang
8 m²

10x16M

11x21M

Åpent ned

Bad
5.5 m²
10x16M

11x17M

10x21M

9x21M

9x21M

Åpent ned

4x16M

10x21M

15x15M

9x21M

WC
2.5 m²

Soverom
9.6 m²

9x21M
Soverom
7 m²

10x21M

10x21M

15x15M

9x21M
Walk in closet
3.1 m²

Gang
2.5 m²

Entrè

6x6M

Bod
2.5 m²

Entrè

Soverom
12.1 m²

10x21M

Leilighet I
BRA=66,6 m2

9x21M

10x21M

Bad
4.8 m²

11x21M

12x15M

Soverom
10.8 m²

9x21M

Bad
4.1 m²

11x21M

9x21M

10x21M

Entrè

Gang
4.2 m²

11x21M

15x15M

10x21M

Entrè
5.4 m²

6x17M

6x17M

6x19M
Stue/kjøkken
31.4 m²

11x21M
Bod/vask
3.4 m²

11x17M

Soverom
7.3 m²

Leilighet S
BRA=62,2 m2

Bod/vaskerom
4.5 m²

Stue/kjøkken
26.2 m²

N / 62 m2

6x19M

15x15M

Leilighet N
BRA=62,2 m2

Leilighet H
BRA=55,2 m2

15x19M

11x17M

Soverom
11 m²

Soverom
11.3 m²

Trapperom
16.9 m²

Stue/kjøkken
28.5 m²

6x19M

11x17M

Heis
3.8 m²

Balkong
14.5 m²

Balkong
15.1 m²
11x23M

11x17M

11x17M

10x21M

12x16M

10x23M
9x21M

11x17M

Balkong
9.2 m²

11x19M
11x23M

12x15M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

11x19M

11x19M

12x15M

Hovedtrapp
23.6 m²

Soverom
7.3 m²

6x19M

12x17M

11x19M

10x21M

6x19M

6x19M

11x19M

12x15M

8x19M

10x21M

Balkong
14.5 m²

11x19M

11x17M

10x21M

12x15M

11x17M

O / 55 m2

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

H / 55 m2

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

2. etasje

12x17M

P / 86 m2
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28

29

Leilighet A og H

Leilighet B og I

BRA: 55 m2

BRA: 67 m2

P-ROM: 55 m2

P-ROM: 67 m2

Eget vaskerom/bod

•

Praktisk og arealeffektiv romløsning

Soverom
11 m²

12x16M

Leilighet A
BRA=55,2 m2

•

Hjørneleilighet med utsikt mot Sjøgata.

•

Stor takoverbygd terrasse

•

2 soverom.

•

Eget vaskerom/bod.

•

Godt med lysinslipp

Soverom
11.3 m²

Bod/vask
4.5 m²

6x6M

Balkong
10.9 m²

9x21M

12x15M

E

Soverom
7 m²

6x19M

BRA=67,1 m2

11x17M

Stue/kjøkken
31.5 m²

9x21M
Bad
4.4 m²

Sjøsiden

E

Gang 9x21M
2.5 m²

6x19M

11x17M

Entrè

15x19M

12x17M

11x21M

Bod/vask
4.5 m²

6x19M

10x21M

Soverom
11.3 m²

12x15M

12x15M

11x23M

Sjøsiden

Entrè

Gang 9x21M
2.5 m²

9x21M

12x15M

10x21M

Bad
4.1 m²
9x21M

Entrè
9x21M

Bod/vask
3.4 m²

11x21M

Stue/kjøkken
28.5 m²

Soverom
7 m²

6x19M

15x19M

6x19M
6x19M

•

10x23M

11x23M

Stue/kjøkken
31.5 m²

Leilighet B
BRA=66,6 m2

11x17M

Romslig stue/kjøkkenløsning.

Balkong
10.9 m²

11x17M

Leilighet med utsikt mot Sjøgata / Sør

•

Etasje: 1. etg og 2. etg.
Balkong
6.6 m²

10x21M

•

Soverom: 2

11x19M

9x21M

Bad
4.4 m²

12x17M

6x19M

10x21M

Etasje: 1. etg og 2. etg.

11x19M

12x15M

12x15M

10x21M

Soverom: 1

12x15M

30

31

Entrè

Leilighet D og K
15x15M

BRA: 103 m2

10x21M

10x21M

Leilighet C og J

Soverom
12.1 m²

10x21M 6x19M

4x16M

12x16M

10x16M

10x16M

4x16M

BRA: 86 m2
P-rom: 86 m2
Etasje: 1. etg og 2. etg.

Walk in closet
3.1 m²

Bad
4.3 m²

Svært gode lys og solforhold

•

Leiligheten har egen walk in closet tilknyttet hovedsoverom.

•

Eget vaskerom og gjeste-wc.

•

Stue/kjøkken på hele 43 kvm.

•

Stor entre med plass til stor skyvedørsgarderobe.

•

Stor takoverbygd terrasse

Bod/vask
4.7 m²

15x15M

Hjørneleilighet med utsikt mot sjøen

•

10x21M

•

10x21M

Gang
7.9 m²

Soverom
9.6 m²

•

Leilighet med utsikt mot sjøen

•

Stue/kjøkken på hele 46 kvm

•

Eget vaskerom/bod

•

Romslig entre

•

Stor takoverbygd terrasse

Gang
2.6 m²

Soverom
7.2 m²

Soverom
13.5 m²

10x21M

WC
2.5 m²

9x21M

4x16M

Entrè

Soverom: 2

9x21M

9x21M

Bod/vask
3.8 m²

Stue/kjøkken
46.1 m²

9x21M

Etasje: 1. etg og 2. etg.

Bad
5.1 m²

9x21M

Soverom: 2

10x21M

P-rom: 103 m2

Stue/kjøkken
43.2 m²

24x19M

Leilighet D
BRA=86,4 m2

Leilighet C
BRA=102,7 m2
10x21M 6x19M

11x23M

15x19M

4x16M

12x16M

10x16M

10x16M

12x17M

11x23M

4x16M

15x19M

15x19M

6x19M

15x19M

Balkong
13.2 m²

Gang
2.6 m²

Soverom
7.2 m²

Soverom
13.5 m²

9x21M

12x17M

BRA=86,7 m2

Sjøsiden

12x17M

11x23M

11x17M

11x17M

E

12x17M

12x17M

Stue/kjøkken
46.1 m²

15x19M

Sjøsiden
6x19M

15x19M

Balkong
13.2 m²

12x17M

E

Bod/vask
3.8 m²

N TILATELSE

9x21M

Bad
4.3 m²

10x21M

Balkong
14.7 m²

9x21M

12x17M

VF

32

33

•

Romslig entre

•

Stor takoverbygd terrasse

Bad
4.3 m²

9x21M
Stue/kjøkken
46.1 m²

9x21M

Eget vaskerom/bod

10x21M

Stue/kjøkken på hele 46 kvm.

•

Bod/vask
3.8 m²

WC
2.5 m²

Walk in closet
3.1 m²

Etasje: 1. etg og 2. etg.

Entrè

Soverom
7.2 m²

Gang
2.6 m²
•

10x21M

9x21M

Soverom: 2

9x21M

Soverom
13.5 m²

Etasje: 1. etg og 2. etg.

Leilighet med utsikt mot sjøen

P-rom: 109 m2

4x16M

Soverom: 2

•

BRA: 109 m2

6x19M 10x21M

10x21M

12x16M

•

Hjørneleilighet på hele 109 kvm med utsikt mot sjøen

•

Svært gode lys og solforhold

•

Leiligheten har egen walk in closet tilknyttet hovedsoverom

•

Eget vaskerom og gjeste-wc

•

Stue/kjøkken på hele 48 kvm.

•

Stor entre med plass til stor skyvedørsgarderobe

•

Stor takoverbygd terrasse

Bod/vask
5.4 m²

Gang
8 m²
Soverom
9.6 m²

Bad
5.5 m²

10x21M

10x16M

9x21M

P-rom: 86 m2

10x16M

10x21M

4x16M

Soverom
12.1 m²

15x15M

BRA: 86 m2

Leilighet F og M

15x15M

Leilighet E og L

10x21M

Entrè

Leilighet E
BRA=86,4 m2

12x15M

11x19M

10x21M

Balkong
6.6 m²

BRA=55,2

10x21M

Bod/vask
3.4 m²

BRA=108,9

19x19M

Balkong
15.3 m²

Sjøsiden
Revisjon:
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15x17M

Balkong
15.3 m²

12x17M

12x17M

TILATELSE

24x19M

BRA= 55,2 m2
Sportsbod på 5 m2 kommer i tillegg

m2

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

10x21M

Leilighet A og H

E

10x21M

12x17M

19x19M

Bad
5.5 m²

Bod/vask
5.4 m²

Stue/kjøkken
48.6 m²

Sjøsiden

Bad
4.1 m²

6x6M

N

12x17M

10x21M

9x21M

Entrè
9x21M

15x15M

Gang
8 m²
Soverom
9.6 m²

Leilighet F
BRA=109,4 m2

Stue/kjøkken
28.5 m²

10x21M

WC
2.5 m²

Walk in closet
3.1 m²

12x16M

m2

9x19M

9x21M

12x17M

Balkong
13.1 m²

Soverom
12.1 m²

10x21M

11x23M

9x21M

15x19M

VF

15x15M

6x19M

11x19M

10x23M

Soverom
11 m²

15x19M

6x19M

24x19M

Stue/kjøkken
48.6 m²

35

Leilighet G og N

11x17M

Etasje: 3. etasje

11x23M
9x21M

•

Hjørneleilighet med utsikt mot Sjøgata

•

Leiligheten har arealeffektiv planløsning og har 2 soverom

•

Takoverbygd balkong på 11 kvm.

Leilighet G
BRA=62,2 m2

•

Leilighet i 3. etg med utsikt mot Sjøgata.

•

Stor stue/kjøkkenløsning med mye lysinnslipp.

•

Leiligheten har eget vaskerom/bod

Stue/kjøkken
26.2 m²

BRA=55,2

Soverom
11 m²

Stue/kjøkken
28.5 m²

Sjøsiden
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11x19M

Balkong
6.6 m²

Soverom
11 m²

Bod/vask
3.4 m²

Stue/kjøkken
28.5 m²

10x21M

Soverom
11 m²

Bod/vask
3.4 m²

10x21M

Entrè
5.4 m²

10x21M

Bad
4.1 m²

Entrè
5.4 m²

Bad
4.1 m²

10x21M

6x6M

Bad
4.1 m²

6x6M

12x16M
NB! Lav takhøyde langs betongvegg

10x23M

BRA=55,2 m2

12x16M

Stue/kjøkken
28.5 m²
Entrè

9x21M

11x19M

BRA=55,2

Stue/kjøkken
28.5 m²

m2

6x6M

N

N

= 55,2 m2
tsbod på 5 m2 kommer i tillegg

6x19M

Balkong
9.2 m²

9x21M

NB! Lav takhøyde langs betongvegg

6x6M

ghet A og H

11x19M

10x21M

12x15M

9x21M

Bad
4.1 m²

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

9x21M

trè

6x19M

10x23M

Bod
2.5 m²

m2

11x19M

12x16M

Leilighet O
BRA=55,2 m2

9x21M

12x16M

12x15M

Leilighet A og H
BRA= 55,2 m2
Sportsbod på 5 m2 kommer i tillegg

Sjøsiden
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TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

10x23M

Bad
4.8 m²

Balkong
9.2 m²
10x23M

Bod/vask
3.4 m²

LATELSE

Balkong
6.6 m²

9x21M

9x21M

11x19M

9x21M

Entrè

10x21M

6x19M

Gang
4.2 m²

10x21M

15x15M

Soverom
10.8 m²

10x21M

10x21M

11x19M

NB! Lav takhøyde langs betongvegg

11x19M

6x19M

TILATELSE

11x19M

11x19M

9x21M

Etasje: 1. etg og 2. etg.

12x15M

Soverom: 1

10x21M

Soverom: 2

P-rom: 55 m2

Soverom
7.3 m²

10x21M

Balkong
11.1 m²

NB! Lav takhøyde langs betongvegg

P-rom: 60 m2

Leilighet O

11x17M

BRA: 55 m2

12x15M

BRA: 62 m2

E

1x19M

34

37

Leilighet P

Leilighet Q
4x16M 12x16M

10x16M

10x16M

BRA: 86 m2

12x15M

PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE
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Takoverbygd balkong på 17 kvm.

•

Eget vaskerom/bod

10x21M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

Stue/kjøkken på hele 46 kvm.

•

6x19M

Soverom
7.2 m²

Gang
2.5 m²

Bad
4.3 m²

9x21M

Leilighet Q
BRA=86,4 m2

Bod/vask
3.8 m²

11x19M

Balkong
6.6 m²

11x21M

15x17M

6x17M
?

Soverom
11 m²

15x17M

Bod/vask
3.4 m²

12x17M

12x17M

BRA=55,2

4x16M

Balkong
17.2 m²

10x16M

10x16M

12x16M

4x16M

6x19M 10x21M

12x16M

15x17M

m2

6x17M
?

15x17M

11x21M
?

Stue/kjøkken
28.5 m²
Entrè

10x21M

Bad
4.1 m²

Balkong
17.2 m²

6x6M

Entrè
9x21M
Soverom
13.5 m²

Soverom
7.2 m²

Gang
2.5 m²

Bad
4.3 m²

9x21M

BRA=86,4

m2

Bod/vask
3.8 m²

Stue/kjøkken
46.1 m²

15x17M

6x17M
?

15x17M

Balkong
17.2 m²

11x21M
?

12x17M

12x17M

N

N

Sjøsiden

11x19M

10x23M

6x6M

ghet A og H

Høy himling og svært god takhøyde

•

Soverom
13.5 m²

Stue/kjøkken
46.1 m²

12x17M

Bad
4.1 m²

•

9x21M
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Sportsbod på 5 m2 kommer i tillegg
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12x17M

12x17M

TES UTEN TILATELSE

m2
Stue/kjøkken
28.5 m²

9x21M

6x19M 10x21M

12x17M

12x16M

Leilighet i 3. etg. med utsikt mot sjøen

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

Balkong
6.6 m²

•

LATELSE

11x19M

= 55,2 m2
tsbod på 5 m2 kommer i tillegg

4x16M

Stue/kjøkken
46.1 m²

10x21M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

Bod/vask
3.8 m²

9x21M

Eget vaskerom/bod

10x21M

•

Leilighet P
BRA=86,4 m2

9x21M

Takoverbygd balkong på 17 kvm

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

•

9x21M

Stue/kjøkken på hele 46 kvm

10x21M

Høy himling og svært god takhøyde

•

Etasje: 3. etasje

12x17M

•

9x21M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

Leilighet i 3. etg. med utsikt mot sjøen

Soverom
13.5 m²

Gang
2.5 m²

9x21M

•

Soverom
7.2 m²

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

10x21M
Bad
4.3 m²

trè

12x16M

Entrè

Soverom: 2

9x21M

Etasje: 3. etasje

BRA=55,2

10x16M

P-rom: 86 m2

Entrè

Soverom: 2

10x23M

10x16M

BRA: 86 m2

P-rom: 86 m2

6x19M

4x16M

4x16M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

6x19M

9x21M

10x21M

TILATELSE
TEGNINGEN TILHØRER ARCON

1x19M

36
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11x21M

Leilighet i 3. etg. med utsikt mot Sjøgata

•

Høy himling gir svært god romfølelse

•

Høy himling

•

Praktisk leilighet med 2 soverom

•

Leiligheten har egen walk in closet tilknyttet hovedsoverom

•

Stue/kjøkkenløsning på 26 kvm.

•

Eget vaskerom og gjeste-wc

•

Egen bod

•

Stue/kjøkken på hele 48 kvm.

•

Takoverbygd balkong på 14.5 kvm.

•

Stor entre med plass til stor skyvedørsgarderobe.

•

Stor takoverbygd terrasse på 19 kvm.

11x21M
?

Bod/vask
3.4 m²
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Soverom
7.3 m²

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

11x17M

11x21M

6x17M

9x21M

BRA=62,2 m2

11x21M

12x17M

12x17M

15x15M

10x21M

Gang
4.2 m²
9x21M

Soverom
10.8 m²

Bad
4.8 m²

12x15M
9x21M

Soverom
10.8 m²

Bad
4.8 m²

Entrè

9x21M

Bod
2.5 m²

Entrè

9x21M

Bod
2.5 m²
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10x21M

Gang
4.2 m²

6x6M

10x21M

15x17M

6x17M

Bad
4.1 m²

10x21M

11x17M

Stue/kjøkken
26.2 m²

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

Revisjon:

Balkong
14.5 m²
11x17M

12x16M

m2

N

N

Sjøsiden

Balkong
18.9 m²

12x15M

11x17M

ghet A og H

= 55,2 m2
tsbod på 5 m2 kommer i tillegg

Entrè

10x21M

Stue/kjøkken
26.2 m²

YTTES UTEN TILATELSE

19x17M

11x19M

Stue/kjøkken
28.5 m²

9x21M

?

6x6M

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

9x21M

9x17M

BRA=55,2

9x21M

11x21M

Balkong
6.6 m²

9x21M

Soverom
11 m²

Bad
4.1 m²

6x19M

10x23M

m2
Stue/kjøkken
28.5 m²

trè

11x19M

10x21M

12x16M

12x15M

10x21M

Leilighet R
BRA=109,5 m2

11x21M

Leilighet S
BRA=62,2 m2

15x15M

Stue/kjøkken
48.6 m²

11x17M

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

•

Svært gode lys og solforhold

6x17M

Soverom
7.3 m²

6x17M

Hjørneleilighet på hele 109 kvm med utsikt mot sjøen.

•

NB! Lav takhøydelangs betongvegg

•

Balkong
6.6 m²

BRA=55,2

11x17M

Bod/vask
5.6 m²

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

Soverom
9.6 m²

Balkong
14.5 m²

Etasje: 3. etasje
Gang
8 m²

11x19M

10x23M

Soverom: 2

TEGNINGEN TILHØRER ARCON PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILATELSE

Walk in closet
3.1 m²

P-rom: 62 m2

LATELSE

WC
2.5 m²

24x19M
6x19M

11x17M

BRA: 62 m2
Bad
5.5 m²

9x21M

10x21M

15x15M

Etasje: 3. etasje

11x17M

9x21M

Soverom: 2

10x21M

10x21M

P-rom: 109 m2

NB! Lav takhøyde langs yttervegg

BRA: 109 m2

Soverom
12.1 m²

Leilighet S

Entrè

10x21M

15x15M

Leilighet R

ATELSE

1x19M
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Romskjema av 8. mars 2022
ROM

Gulv

Vegger

Himling

Dører

Listverk

Div. El

Annet

Entre/Vindfang

Keramisk flis.

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet
og malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Ytterdør med dørstopper.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Ringeklokke. LED-spoter i tak.

Varmekabler i gulv.

Gang

1-stavs parkett, hvitpigmentert,
type: Kährs Eik Springfield 242

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet
og malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

LED-spoter i tak.

Vannbåren varme i gulv.

Bad

Keramisk flis 60x60cm mørk, mosaikk 5x5cm i nedsenk i dusj, mørk.

Keramisk flis 60x60cm, mørk.

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Hvit-glatt dør med dempelist

Listefritt mot tak. Hvit list rundt dør.

LED-spoter i tak.

Baderomsinnredning med lys. Vegghengt WC. Dusjgarnityr og dusjvegger i glass. Sluk. Varmekabler i gulv.

Bod/Vaskerom

Keramisk flis 20x20cm

Keramisk flis 20x20cm

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Hvit-glatt dør med dempelist

Listefritt mot tak. Hvit list rundt dør.

Lampe i tak.

Sikringskap. Inntak for fibernett. VVS-skap. Ventilasjonsaggregat. Uttak til vaskemaskin og tørketrommel.

WC (på noen leiligheter)

Keramisk flis.

Keramisk flis.

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Hvit-glatt dør med dempelist

Listefritt mot tak. Hvit list rundt dør.

Lampe i tak.

Vask med speil og lys. Vegghengt WC.

Walk-in (på noen leiligheter)

1-stavs parkett, hvitpigmentert,
type: Kährs Eik Springfield 242

Sparklet og malt gips

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Hvit-glatt dør med dempelist

Listefritt mot tak. Hvit list rundt dør.

Lampe i tak.

Soverom

1-stavs parkett, hvitpigmentert,
type: Kährs Eik Springfield 242

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet
og malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Hvit-glatt dør med dempelist

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Lampe i tak. Panelovn.

Stue

1-stavs parkett, hvitpigmentert,
type: Kährs Eik Springfield 242

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet og
malt betong. Farge: Bomull. En valgfri vegg med
annen farge.

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Panelovn

TV-uttak (cat 8). Vannbåren varme i gulv.

Kjøkken

1-stavs parkett, hvitpigmentert,
type: Kährs Eik Springfield 242

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet og
malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Lampe i tak. Panelovn.

Kjøkken-se egen tegning. Avtrekksventilator med eget
avtrekk. Vannbåren varme i gulv. Mørk flis 10x10 over
benkeplate.

Hovedtrapp med heis

Keramisk flis med sokkelflis

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet og
malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Ytterdør med dørstopper.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Lampe i tak. Panelovn i hver
etasje.

Betongtrapp med keramisk flis og sokkelflis. Heis og
trapp går fra parkeringskjeller til 3 etg.

Rømningstrapp

Keramisk flis med sokkelflis

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet og
malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Ytterdør med dørstopper.

Listefritt mot tak. Hvit gulvlist og list rundt
dør/vindu.

Lampe i tak. Panelovn i hver
etasje.

Betongtrapp med keramisk flis og sokkelflis.
Porttelefon. Går fra 1.etg til 3 etg.
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Romskjema av 8. mars 2022
ROM

Gulv

Vegger

Areal foran inngangsdør

Betong

Balkong

Royalimpregnert Terrassebord

Parkeringskjeller

Betong

Betong

Sportsbod i kjeller

Betong

Sluse
Teknisk rom i
parkeringskjeller

Himling

Dører

Div. El

Annet

Utelys, kobles på fellesmåler.

Rekkverk av stål.

Balkongdør

4 LED-spoter i tak. Stikkontakt.

Rekkverk av glass med stål håndløper.

Isolert himling

Isolert leddport med fjernstyring. Portåpner til alle leiligheter.

Nødvendig belysning innvendig og utelys.

Oppmerkede parkeringsplasser. Varmekabler i nedkjøringsrampe i betong med aquadren.

Delvis platekledning/betong med synlig stenderverk innvendig.

Uspesifisert

Ferdigbehandlet boddør

Ingen

Lampe i tak.

Uisolert

Keramisk flis med sokkelflis

Delvis sparklet og malt gips og delvis sparklet og
malt betong. Farge: Bomull

Sparklet og malt betong/sparklet og malt gips.

Listefritt

Lampe i tak.

Betong

Betong

Isolert himling

uspesifisert

Lampe i tak.

Ferdigbehandlet boddør

Listverk

Sikringsskap fellesanlegg, felles vannmåler, anlegg for
vannbåren varme.

Avfallssystem

Felles avfallsanlegg.

Diverse hus

Systemlås på dører inkl boddører. Felles vaskekar med
kaldt og varmt vann i fellesareal. Kostnaden på varmtvann og vannbåren varme fordeles pr. m2.
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Leveransebeskrivelse
Levanger, 10.03.2022

GENERELT
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse
og plantegninger.
I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen i kjøpekontrakten som gjelder. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar
med leveranse, så som møblering, garderobeløsninger,
fargevalg, dør og vindusform/-størrelse, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på
fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning
etc.
Videre kan vindusplassering/-størrelse i den enkelte
leilighet avvike noe fra de generelle planer som følge av
bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.
Det bygges etter TEK 17.
UTVENDIG BEHANDLING
Bordkledning er grunnet og et mellomstrøk fra fabrikk
og påført 2 strøk med Jotun Optimal eller tilsvarende
på plassen. Se eget fargeskjema fra arkitekt.
KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruksjon i plasstøpt
betong. Fasadeveggene utføres i bindingsverk, isolert
med mineralull. Balkongplater med tretremmer, rekkverk
i glass. Svalganger i betong og rekkverk i tre/stål.

Disse er som en utvendig konstruksjon å anse og mindre
ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på
gulvflaten etter regnvær. Innvendige vegger av stendere
som isoleres og kles med plater. Vegger mellom
leilighetene vil i hovedsak være i betong. Utvendig
kledning av tre. Betongtakstein på tak.
STANDARD INNVENDIG BEHANDLING
Se eget romskjema for overflater.
INNKASSINGER
I tillegg til rom med nedforet himling vil det i eller
mellom enkelte rom være behov for å legge
ventilasjonskanaler. Disse vil bli innkasset.
Over overskap på kjøkken er det innkassing av ventilasjonsrør fra komfyr til aktuell ventilasjonssjakt.
NYE SJAKTER
Det kan enkelte steder være behov for fremføring av rør
og/eller kabler i sjakter som ikke er vist på tegning.
UTSTYR KJØKKEN
Kjøkkenleverandør: Se egen side om kjøkken. Mørk flis
10x10cm over benkeplate. Integrert komfyr, induksjonstopp med touch-kontroll, integrert oppvaskmaskin og
ventilatorhette medfølger i alle leiligheter. Ledlys under
overskap. Oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag.
Det presiseres at kjøkken og antall skap leveres iht. egen
kjøkkentegning. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan
komme i forbindelse med detaljprosjekteringen.

INNVENDIGE DØRER
Hvite glatte dører med vridere i stålutseende.
Alle dører leveres med hvite karmer med dempelist og
gerikter. Gerikter gjerdes. Synlige spikerhoder.
BAD/SANITÆR
Vegghengt toalett. Dusjarmatur montert på vegg.
Ettgreps blandebatteri på alle vasker. Dusjvegger i klart
glass. Baderomsinnredning i 90cm bredde med skuffer/
skap under. Tegning og utførelse kan sees hos entreprenør ved endringsmøter. Speil med lys over servant
på bad. Stikkontakt ved siden av speilet. Det er avsatt
plass for vaskemaskin med ferdig opplegg på rom med
betegnelsen bod/vaskerom. Alt sanitærutstyr blir levert
i hvit utførelse. Varmtvann fra felles anlegg i teknisk rom
i kjeller.
VINDUER/VINDUSDØRER
Vinduer med energiglass. Enkelte vinduer er faste og kan
ikke åpnes. Disse vinduene må vaskes fra terrasse/
balkong eller med lift. Brannvinduer kan ikke åpnes.
FOTLISTER/GERIKTER
I rom med 1-stavs hvitpigmentert parkett (type: Kährs
Eik Springfield 242) er det hvite gulvlister.
Alle gerikter rundt vinduer og dører er malt hvit fra
fabrikk. Alt listverk er gjerdet i hjørnene. Listverk leveres
med synlige spikerhull.

DIVERSE UTSTYR
Brannalarmanlegg med batteribackup. Brannslokningsapparat i hver leilighet.
TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON
Ventilasjonsaggregat med balansert ventilasjon. Luft
blåses inn i stue, soverom, osv., mens luft trekkes ut fra
bad, kjøkken og bod/vaskerom. Ventilasjon reguleres
fra kontrollpanel plassert i bod/vaskerom. Alle ventilasjonskanaler er skjult med unntak av eventuelle kanaler i
bod/vaskerom.
Det henvises for øvrig til egne punkt vedrørende innkassinger og himling for å skjule tekniske anlegg.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten.
For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang
mellom tak og vegg. Alle rom får stikkontakter og
lampepunkter som dekker et normalt behov og ifølge
el-forskriftene. Det leveres ledlys under overskap på
kjøkken. Det leveres også led-spoter i tak i bad, gang og
entre/vindfang samt i tak på balkong.
OPPVARMING
I gang og stue/kjøkken er det vannbåren varme i gulv.
Det monteres panelovner i soverom og stue/kjøkken. I
bad og entre/vindfang leveres det varmekabler.

TV/INTERNETT
1 stk. TV-uttak monteres i stue i leilighetene.
Leilighetene vil bli tilkoblet bredbåndsnett.
Tilknytningsavgift betales av kjøper og er oppgitt i
kjøpsbetingelser. Abonnementet er inkludert i husleien.
BALKONGER/SVALGANG
Rekkverk i glass på balkonger. Rekkverk av stål på svalgang (areal foran inngangsdør). Gulv av royalimpregnert
terrassebord på balkong. Betong på svalgang.
Gulvflaten er som en utvendig konstruksjon å anse og
mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på
gulvflaten etter regnvær. Balkonggulvet tekkes med
takbelegg før det legges terrassebord. Betongplater
leveres ubehandlet.
HEIS OG TRAPP
Heis og trapp går opp fra parkeringskjeller til 1., 2. og
3.etg. Rømningstrapp fra 1.etg til 2. og 3.etg.
UTOMHUSARBEIDER
Fellesarealer vil bli opparbeidet med heller, plen og
asfalt. Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet
og er på dette tidspunkt kun utarbeidet for illustrasjon.
Utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med videre
utvikling av prosjektet. Selger forbeholder seg her retten
til å bestemme endelig utforming og materialvalg.
Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig i
forhold til årstid.

AVFALLSSYSTEM
Felles avfallssystem. Endelig plassering av avfallssystem
– se utomhusplan.
BODER
Alle leiligheter har privat sportsbod i parkeringskjeller.
Boder leveres med tette vegger og dør som kan låses.
Overflater er ubehandlet OSB plater/bordkledning med
synlig stenderverk og gulv i betong. Lampe i tak/vegg.
Uisolert. Boddør leveres ferdigbehandlet.
RINGEKLOKKE
Porttelefon ved hovedinngang.
FORBEHOLD
Denne informasjon er gitt med forbehold om skrivefeil.
Det gjøres oppmerksom på at anslaget vedrørende
overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist
for overtagelse iht. Buofl. §10. Nevnte frist er kun et
estimat og endelig overtagelsesdato vil bl.a avhenge av
kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og
byggearbeidet. Alle opplysninger er gitt med forbehold
om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller
nødvendige, likevel slik at den generelle standard og
utførelse ikke forringes eller vesentlig endres.
Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til
å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer
i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de
boligene som ikke er solgt. Det tas forbehold om mindre
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

endringer av oppgitte areal på leiligheter og balkonger,
som følge av at endelig plassering av sjakter / kanaler
ikke er avklart pr. d.d. Dette vil ikke medføre krav om
prisreduksjon eller prisavslag. Det gjøres oppmerksom
på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelsen
og tegninger i prospekt, annonse eller på hjemmeside,
er det den leveransebeskrivelsen kjøpsavtalen viser til
som gjelder.
SALG OG KONTRAKT
Salget gjennomføres av Eiendomsmegler 1 Midt-Norge
AS-Levanger Tlf.: 915 05250.
UTBYGGER
Stiklestad Eiendom Sjøgata AS. Dette er ett
datterselskap av Stiklestad Eiendom AS som er en langsiktig lokal aktør med lang erfaring og er en betydelig
utvikler av boliger og fritidseiendommer i Nord-Trøndelag
samt i Åre Sverige.
Besøksadresse er Skoleparken 3, 7604 Levanger. Tlf 478
00 000. www.stiklestadeiendom.no
TEGNINGER/ILLUSTRASJONER
Alle tegninger/illustrasjoner som perspektiver, møbelplaner, 3D-illustrasjoner og bilder i denne brosjyre, på
Internett etc er av illustrativ karakter og inneholder
innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. For
eksempel er møblene som er på 3D-bilder ikke inklusive
i avtalen.
Plantegninger og skisser er ikke i målestokk, enkelte
detaljer kan avvike noe fra endelige tegninger.

Utsikten som vist på 3D-bilder og øvrige illustrasjoner
er ikke fotografert fra korrekt målt høyde eller konkret
tomt. Kontakt megler dersom du har noen spørsmål
vedrørende dette.
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Avtalen mellom Stiklestad Eiendom AS og Eierseksjonssameiet vil bli tinglyst på borettslagets seksjoner snr. 15
– 33.

Kjøpsbetingelser
Levanger, 06.04.2022

Meglerforetak:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM
Oppdragsnr.: 51220013
KJØPSBETINGELSER for andelsleiligheter i borettslag
under oppføring i prosjektet Sjøgata Brygge trinn 1 av
06.04.2022
Beskrivelse av Prosjektet
Sjøgata Brygge trinn 1, som omfattes av nærværende
kjøpsbetingelser, består av 19 borettslagsleiligheter fordelt på 3 etasjer med parkeringskjeller. Eiendommen er
seksjonert, og borettslaget vil eie boligseksjon nr. 15-33 i
et etablert eierseksjonssameie.
Eiendommen er et eierseksjonssameie, ”Eierseksjonssameiet Sjøgata 27 Levanger”, bestående av 31 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Kjøper gjøres kjent
med at eiendommen er under utvikling. Videre utbygging planlegges organisert ved at det fradeles arealer
øst for eksisterende boligseksjoner 1-12. På fradelte
parsell vil det bli bygd ytterligere boliger. Det foreligger
en bindende utviklingsavtale mellom utbygger og eierseksjonssameiet, slik at den enkelte kjøper, borettslaget
eller sameiet således ikke kan motsette seg videre utbygging. Eiendommen kan bli fradelt eller reseksjonert,

og sameiet og borettslaget må påregne å bli utvidet.
Dersom påkrevd, plikter kjøper å medvirke til å realisere
et nytt byggetrinn gjennom signering av nødvendige
avtaler/dokumenter, eller ved sin stemme i generalforsamling/ årsmøte, og ikke motsette seg omregulering
og/eller byggemeldinger. Se vedlagte detaljregulering,
samt utdrag fra reguleringsbestemmelsene i pkt.
Regulering.
Selger forbeholder seg retten til å endre organiseringen
mht antall enheter/byggetrinn, avhengig av fremdrift
og salgstakt.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresse: Sjøgata 25 A - S, 7600 LEVANGER.
Eiendommen har gnr. 315 bnr. 118 snr. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i Levanger
kommune.
Hver leilighet blir tildelt endelig matrikkelnummer med
eget andelsnummer og endelig adresse. Selger står fritt
til å bestemme andelsnummer. Selger forbeholder seg
retten til å fradele/reseksjonere i forbindelse med videre
utvikling av eiendommen i utbyggingstrinn 2.
Tomt:
Ca. 7.719 kvm felles festetomt. Deler av eiendommen
vil bli fradelt. Eksakt tomteareal vil foreligge etter ev.
fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av andelseierne/ seksjonseierne i

fellesskap eller ev. i henhold til vedtekter.
Bortfester er Levanger kommune, org.nr. 938 587 051.
Festeavgift kan reguleres hvert år etter
konsumprisindeksen. Det vises ellers til tomtefesteloven
og til vedlagte festekontrakt som gjelder for dagens
eierseksjonssameie.
Ny stipulert festeavgift er hensyntatt i budsjett/
felleskostnader. I forbindelse med bygging av de nye
boligene, kan det bli fremforhandlet ny festeavtale
som hensyntar ny reguleringsplan (detaljregulering) og
ombygging. Selger bekrefter at festeavgiften ikke vil bli
vesentlig endret.
Stiklestad Eiendom AS (morselskapet til selger) har inngått avtale 18.04.18 med Eierseksjonssameiet Sjøgata
27 Levanger om utvikling av eiendommen gnr. 315 bnr.
118. Dette innebærer blant annet at Stiklestad Eiendom
AS har rett til å fradele tomtearealer øst for eksisterende
boligblokk, for videre utvikling. Borettslaget eller kjøpere av leiligheter i ”Sjøgata Brygge Borettslag” kan ikke
motsette seg at fradeling og utbygging av denne eiendommen skjer, og plikter å innrette seg etter avtalen av
18.04.18. Borettslaget plikter å utstede generalfullmakt
til Stiklestad Eiendom AS som ivaretar deres rett til å
fradele og bygge ut eiendommen.

Regulering:
Eiendommen omfattes av områderegulering Levanger
sentrum vedtatt 28.05.2014.
Eiendommen omfattes også av kommunedelplan
Levanger sentrum vedtatt 16.10.2019. Eiendommen er
regulert til sentrumsformål - nåværende, og er avsatt
til bolig/forretning/kontor og parkering, parkeringshus/-anlegg.
Eiendommen omfattes også av detaljreguleringsplan
med bestemmelser ”Sjøgata Brygge” med plan-ID
L2017010, vedtatt 29.01.2020. Eiendommen er regulert
til boligbebyggelse-blokkbebyggelse, uteoppholdsareal, gangveg/gangareal/gågate, energianlegg, angitt
bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre
angitte hovedformål, veg, parkeringsplasser, annen veggrunn - grøntareal. Boligene i prosjektet ligger på felt
BBB1 i reguleringsplanen.
Rekkefølgebestemmelser:
BBB1 skal være første byggetrinn. BBB2 og ombygging
innenfor området BKB1 er andre byggetrinn i planen.
Formålsflatene avsatt uteoppholdsareal (BUT_2,
BUT_3, BUT_4 og BUT_5) og gangareal (SGG_2) kan
ikke opparbeides før eksisterende bebyggelse innenfor disse formålsflatene er revet og parkeringskjeller er
ferdigstilt. Dette forutsetter at arealene avsatt disse
formålene skal ferdigstilles parallelt med byggetrinn 2.
Det forventes at realiseringen av allmenningen, i betydningen rivning av postbygget, realiseres ved utbygging av trinn 1, hvis det er juridisk mulig ved søknad om
byggetillatelse.
Før bebyggelse tas i bruk (BBB1 og BBB2):
Før første del av byggetrinn 1 kan gis ferdigattest, må
bygningen ha gangadkomst fra nord, og kjørbar ad-

komst til P-kjeller fra plassen framom Dampskipsbrygga.
Veiene skal ha fast dekke. Det skal være opparbeidet
min 10 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet, hvorav 150
kvm skal være småbarnslekeplass.
Det er gitt rammetillatelse for riving av deler av eksisterende bebyggelse og oppføring av leilighetsbygg den
16.09.2021.

klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest.
Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47 garanti, eller ved
utstedelse av ferdigattest.

Kopi av reguleringsplan og rammetillatelse ligger vedlagt, og vil også være vedlegg til kontrakt.
Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med
disse.

Pris:
Se vedlagte prisliste med innskuddspriser og andel
fellesgjeld samt stipulerte felleskostnader.

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

Visning:
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no
eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Finansiering:
Kjøper er innforstått med at 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.
Finansieringsbeviset gyldighet må være frem til
overtakelse. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt
eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles
som sikkerhet etter MeglerTakst utført av
EiendomsMegler 1.
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.

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.

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.

Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp av oppgjøret bero på meglers

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i
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tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
- Etableringskostnad borettslaget Kr 6.000,- Tilknytningsavgift kabel-TV/internett
(forskutteres av selger før overtakelse) Kr 3.500,- Andelskapital (forskutteres av selger før overtakelse)
Kr 5.000,- pr. andel
- Registrering av pant i borettsregisteret, p.t. Kr 480,- Registrering av hjemmel i borettsregisteret, p.t. kr 480,Ev. økning i offentlige omkostningene dekkes av kjøper.
Etableringskostnaden fordeles likt pr. leilighet, og skal
gå til dekning av:
- registrering av andelene i borettsregisteret,
- andel av tinglysingsgebyr for skjøte til Borettslaget,
- andel av tinglysingsgebyr av pantedokument for
fellesgjeld,
- andel av tinglysingsgebyr av pantedokument for
innskudd,
- andel av behandlingsgebyret i forbindelse med
utbetaling av fellesgjeld,
- andel av gebyr til forretningsfører for utarbeidelse av
budsjett og vedtekter m.m.
Etableringskostnad gjelder også for andeler som selges
etter ferdigstillelse selv om borettslaget har fått hjemmel. Overskytende etableringskostnad overføres til
borettslagets driftskonto.
Selger har ansvar for å installere alle føringer til
kabel-TV/internett. Andelseierne bekoster tilknytning av
kabel-TV/internett. Abonnement bekostes via
fellesutgiftene.
Dersom konvertering av selgers byggelån/utbetaling
av felleslån til borettslaget skulle bli forsinket i forhold
til overtagelsesdato for den enkelte leilighet, plikter
kjøper å betale et beløp tilsvarende borettslagsandelens forholdsmessig andel av felleslånets renter til selger

for tilsvarende periode. Forretningsfører får med dette
fullmakt til å overføre dette beløpet fra borettslagets
konto til selger.
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.
Borettslaget/forretningsfører:
Borettslaget vil være tilknyttet Boligbyggelaget Midt,
som også vil være forretningsfører.
Selger står fritt til når som helst å stifte borettslaget, for
så å overføre andelene til kjøperne ved overtakelse.
I prosjekt med flere byggetrinn, eller om fradeling/ overføring av hjemmel blir forsinket, har selger rett til å velge
å kun overføre borett til kjøper inntil hele prosjektet er
ferdig fradelt eller utbygd. Frist for overføring av andelen
er 2 år etter at første leilighet er tatt i bruk. Selger må ta
stilling til dette før ferdigstillelse, og gi megler og kjøper
beskjed om endelig avgjørelse ifm. invitasjon til
overtakelse, senest 4 uker før ferdigstillelse.
Kjøperne blir innkalt til oppstartsmøte/ekstraordinær
generalforsamling. Her velges nytt styre for borettslaget.
På møte skal vedtekter og ev. husordensregler
gjennomgås. Lokalleie i forbindelse med møte og gebyr
for registrering i Brønnøysund faktureres borettslaget
etter overtakelse eller trekkes fra etableringskostnaden.
Et forslag til driftsbudsjett for første driftsår som er
utarbeidet av Boligbyggelaget Midt, vil også bli
presentert. Alle angivelser av felles bokostnader i
prisliste/ kjøpsbetingelser er omtrentlige anslag. Det tas
forbehold om endringer i budsjettpostene og
felleskostnadene.

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

sikringsordning, kontingent Bomidt/NBBL og andre driftskostnader. Kostnadene er stipulert og er kun er basert
på erfaringstall. Se vedlagt stipulert driftsbudsjett
utarbeidet av Boligbyggelaget Midt, av 04.04.22.

Forretningsfører følger opp innbetaling av felles bokostnad
samt fører regnskap for borettslaget. De vil også utstede
årsoppgaver til selvangivelse for hver enkelt
andelsleilighet.

Borettslaget blir forsikret gjennom forsikringene til
sameiet. Innboforsikring kommer i tillegg og må ordnes
av hver enkelt andelseier. I budsjett for eierseksjonssameiet inngår bl.a. grunnabonnement kabel-TV/internett,
festeavgift, drift og avsetning til vedlikehold
fellesarealer og bygningsmasse, heisdrift, mv.
Endelig budsjett for sameiet blir satt på et senere tidspunkt.

Borettslaget vil, eller kan bli, sammenslått med
fremtidige borettslag på naboeiendommen(e).
Vedtekter:
Utkast til vedtekter for borettslaget er utarbeidet. Det
forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som
grunnlag for avtalen, selv om utkastet må oppfattes
som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers
rettigheter og plikter, og kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet.
Gjeldende vedtekter for Eierseksjonssameiet er ikke tilpasset dagens situasjon. Eierseksjonssameiet har reseksjonert og nye vedtekter er p.t. ikke vedtatt. Eksisterende
vedtekter for Eierseksjonssameiet følger som vedlegg
til salgsoppgaven. Stiklestad Eiendom AS vil fremme vil
fremme sak om endring av vedtekter i årsmøte/
ekstraordinært årsmøte.
Forkjøpsrett:
Dersom det i vedtektene fremgår at det er krav om
forkjøpsrett, vil ikke dette gjelde ved overføring av andel
direkte fra utbygger til kjøper.
Felleskostnader:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av borettslagets
og sameiets felleskostnader.
Felleskostnader iht. budsjett for borettslaget skal dekke
bl.a. kommunale avgifter, renovasjon, forretningsførsel,

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader og etableringskostnader for usolgte enheter.
Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift
av borettslaget i 1 år, basert på stipulerte inntekter og
kostnader. Budsjettet er utarbeidet av Boligbyggelaget
Midt basert på opplysninger om eiendommen gitt av
selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter,
organisering av fellesområder og øvrige opplysninger
om prosjektet som kan endre forutsetningene for
budsjettforslaget.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader
da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler
som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader.
Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på
felleskostnader vil bli foretatt av styret.
Fellesgjeld:
Fellesgjelden betjenes via den månedlige felleskostnad som man skal betale til borettslaget. Det er pr. d.d.
stipulert med 2,25 % rente på fellesgjelden med 20 års
avdragsfrihet og 50 års løpetid. Det tas forbehold om

rentesats, avdragsfrihet og løpetid. Man får skattefradrag
på renter andel fellesgjeld, forutsatt skattepliktig inntekt.
Før signering av bindende kjøpsbekreftelse oppfordres
interessenter om å konferere megler vedr. ev. endring i
stipulert rentesats og konsekvenser dette medfører for
felleskostnad pr. mnd.
Det gjøres oppmerksom på at avdrag på fellesgjeld
kan begynne å løpe fra år 21. Beregnet avdrag etter avdragsfri periode vil ifølge Boligbyggelaget Midt utgjøre
fra kr 3.434,- til kr 8.648,- pr. mnd under forutsetning
av dagens betingelser. Etter overtakelse vil borettslaget
fritt kunne reforhandle låneavtaler.
Endring i innskudd:
I løpet av salgsprosessen har utbygger anledning til å
øke/redusere egenkapitalskravet/innskuddet. En slik
endring vil medfører avvik mellom utbyggers prisliste og
Bygge- og finansieringsplanen som er vedtatt.
For boliger hvor egenkapitalen/innskudd utgjør mer/
mindre enn 50 % av kjøpesummen, så skyldes dette
markedsjusteringen.
Garasje/parkering:
Det vil bli etablert parkeringskjeller. Parkeringsplass i
p-kjeller vil bli tinglyst som tilleggsareal til seksjon som
borettslaget eier. Parkeringsplasser er tinglyst som
tilleggsareal til seksjon, og andelseier vil derfor eie 1
stk. p-plass pr. boligseksjon som andelens bruksrett er
knyttet til.
Det vil i tillegg bli etablert utvendige parkeringsplasser
på fellesareal. Bruk at utvendige p-plasser på fellesareal
er til bruk for hele Eierseksjonssameiet og vil bli regulert i
nye vedtekter.
Overtakelse av parkeringsplasser skjer samtidig med
overtakelse av leiligheten/boligen, og selger forbeholder

seg retten til å fordele parkeringsplassene. Andelseiere
som får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass ved
dokumenterte behov for HC-plass fra annen andelseier.
Dette er nærmere regulert i vedtektene til eierseksjonssameiet.
Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert
med utgangspunkt i anbefalinger gitt av Direktoratet
for bygg kvalitet. Kjøper gjøres oppmerksom på at både
bredden på enkelte parkeringsplasser og manøvreringsareal vil kunne avvike noe fra anbefalinger gitt i andre
anvisninger og veiledere. Parkeringsplassene anses som
fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og -lengde,
som definert av Statens Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette
opp med selger før kjøpstilbud inngis. For kjøpere med
behov for el-bil lader kan dette bestilles via prosjektets
tilvalgs program. Kostnaden dekkes av kjøper. Lader til
el-bil er kun tilgjengelig for et begrenset antall plasser.
Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av borettslaget og sameiet
anledning til å inngå bindende avtaler vedrørende f.eks.:
•
•
•

Vaktmester
Forretningsfører
Andre nødvendige serviceavtaler til teknisk
anlegg i garantitidens varighet

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Stiklestad Eiendom Sjøgata AS, org.nr. 928 756 483.
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
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ikke nektes uten saklig grunn.
Selskapets formål:
Selskapet er stiftet med det formål å bygge ut
prosjektet Sjøgata.
Selgers forbehold:
Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning
i form av igangsettingstillatelse innvilges for
prosjektet.
• At det forhåndsselges 10 av 19 av boligene
• At, en for selger, tilfredsstillende
byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
• Selgers forbehold skal senest være avklart innen:
01.02.2023
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 i form av tilfredsstillende salg, innvilget byggelånsfinansiering og igangsettingstillatelse.
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. Parter er
ubundet av kontrakten dersom forbehold ikke er avklart
innen ovennevnte frist. Partene har ved et slikt bortfall
av kontrakten intet å kreve av hverandre.

Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 10 - 18 mnd etter at selgers
forbehold er erklært frafalt, uavhengig av om forbehold
faktisk er innfridd eller ikke.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget
ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse
iht. bustadsoppføringslova § 10. Arbeidet skal utføres av
selger med rimelig fremdrift og uten unødige avbrudd.
Endelig overtakelsesdato vil meddeles senest med 4
ukers skriftlig varsel fra selger. Denne datoen vil være å
regne som frist iht. bustadsoppføringslova.
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. Overtagelse kan tidligst skje
når det foreligger midlertidig brukstillatelse/ferdigattest,
samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som
bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt
oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på
meglers klientkonto.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil to måneder før
beregnet frist til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder
før det nye overtakelsestidspunktet. Dersom det oppstår
en forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal denne
beregnes fra det nye overtakelsestidspunktet.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest /
midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt
til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest /
midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og
overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil
foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse
med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/

tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta
selv om seksjonering/fradeling/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.

Heftelser:
Det er lovbestemt panterett til borettslaget og
eierseksjonssameiet.

Leiligheten er byggvasket, kjøper må selv foreta inn vasking etter deres egne krav og standard etter
overtagelse. Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes innenfor normal
kontortid.

Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelse(r) i festeretten
som vil følge eiendommen, og som betyr at pantedokument for fellesgjeld og innskudd vil få prioritet etter
disse:

Fellesarealer/utomhusarealer:
Borettslaget blir en del av Eierseksjonssameiet Sjøgata
27 Levanger. Uteområder skal være åpne for allmenn
ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for
maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og
nødvendig tilbringertjeneste.
Ferdigbefaring av felles- og uteareal skal gjennomføres
av selger, borettslagets midlertidige styre, og eierseksjonssameiets styre, og overtakelse av leilighetene vil
skje uavhengig av dette.
Overtakelse av leiligheten kan ikke nektes av kjøper selv
om utomhusarealer ikke er ferdigstilt.
Dersom utomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt
ved overtakelse kan Borettslaget kreve at det blir stilt
garanti eller holdt tilbake tilsvarende beløp på meglers
klientkonto, som sikkerhet for ferdigstillelse av uteareal.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Dette må avtales skriftlig mellom selger og borettslagets styre, og overleveres megler før oppgjør.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder
også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Det skal ved hjemmelsoverføringen til borettslaget ikke
hvile uvedkommende panteheftelser.

Heftelser i eiendomsrett:
1995/8846-2/67 23.10.1995 BEST. OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 316
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0 SNR:
13
2003/2500-2/67 26.03.2003 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 100 000
Bestemmelser om regulering av leien
Gjelder fra 01.01.2003
Med flere bestemmelser
Pant for forfalt festeavgift
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0 SNR:
13
2003/3361-1/67 24.04.2003 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0 SNR:
13

Heftelser i festerett:
2003/2500-2/67 26.03.2003 FESTEKONTRAKT VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 100 000
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0 SNR:
13 F
Bestemmelser om regulering av leien
Gjelder fra 01.01.2003
Med flere bestemmelser
Pant for forfalt festeavgift
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2008/524785-2/200 26.06.2008 BEST. OM
ADKOMSTRETT
GJELDER FESTE
Rettighetshaver: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0
SNR: 14
Overført fra: KNR: 5037 GNR: 315 BNR: 118 FNR: 0 SNR:
13
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Da eiendommen er under utbygging/fradeling, gjøres
kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere heftelser
som får prioritet foran pantedokument for fellesgjeld og
innskudd.
Det vil bli inngått ny festeavtale med kommunen ifm
utbygging av eiendommen.
Erklæring om videreutvikling av eiendommen kan bli
tinglyst på den enkelte andel.
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.

Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/ erklæringer/heftelser som måtte bli påkrevd
av offentlig myndighet, eller er nødvendig i forbindelse
med organisering av prosjektet deriblant erklæring som
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift
og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

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 ev. endelige vedlegg inkl. tegninger.
Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli
avklart på dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre,
gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Kjøper er gjennom avtale om kjøp forpliktet til å avgi
en generalfullmakt til Borettslagets styre/selger som gir
de rett til å fradele tomtearealer øst for eksisterende
boliger. Dette gjelder alle forhold knyttet til denne fradelingen.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 3Dillustrasjoner, frihånds- og oversiktstegninger i
perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige
og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger,
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3D, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor inneholde
detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler,
tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i
den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av
avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke
påberopes som mangel fra kjøpers side.
Ved forsinkelser kan kjøper ha krav på dagmulkt
tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil 100 dager
der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1 promille.
Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.
juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring
av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren,
mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de
samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke
kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøpere som ønsker å erverve
bolig til eget bruk.
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:
Eiendommen er seksjonert. Borettslaget vil eie 19
boligseksjoner i sameiet. Borettslaget eies i fellesskap av
andelseierne. Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen
som andelshaver i Borettslaget medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet
med eventuelt tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige

rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger
av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av
16.06.2017 (eierseksjonsloven), og sameiets til enhver tid
gjeldende vedtekter.

Garantier:
For de leiligheter som blir solgt etter bustadoppføringslova skal selger stille de nødvendige garantier i samsvar
med bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.

Eierforholdet reguleres av Lov om burettslag av
06.06.03 nr. 39.
I borettslag eier andelseierne andeler i borettslaget og
disse gir andelseierne borett til en bestemt bolig. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er ansvarlig
for å dekke borettslagets løpende utgifter. Manglende
innbetaling av felleskostnader fra andre andelseiere kan
medføre at øvrige andelseiere må dekke dette.

Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med
det til enhver tid gjeldende regelverk på det tidspunkt
garantien utstedes.

Inntekten til borettslaget sikres ved legalpant.
Borettslaget kan søke om medlemskap i borettslagenes sikringsordning. Årlig premie for medlemskap i
sikringsordningen er inntatt i budsjett. Dette betyr at
om en andelseier ikke betaler sin andel av fellesgjeld
har borettslaget 1.prioritets pant i andelen for inntil 2G
(folketrygdens grunnbeløp). Ved vesentlig mislighold kan
borettslaget kreve tvangssalg av andelen.

Garantiene sendes av praktiske årsaker til
EiendomsMegler 1 på vegne av kjøper. Garanti blir
tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne
bli tilsendt forretningsfører.

Andelseier(e) kan kun eie en andel. Andelseier(e) må selv
bebo leiligheten. Kun fysiske personer kan eie andel.
Stat, kommune, fylkeskommune m.fl. kan allikevel eie
andel eller andeler opp til 10 % av andelene i borettslag
med fem eller flere andeler. Det kan fastsettes i vedtektene at stat, fylkeskommune, kommune, boligbyggelag,
institusjon eller sammenslutning med samfunnsnyttig
formål og dessuten arbeidsgiver som skal leie ut
boligen til sine ansatte, kan eie opp til 20 % av
andelene i tillegg.
Selger er ansvarlig for felleskostnadene for usolgte
enheter. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre
priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter.

P.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.

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.
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 bustadoppføringslova er ikke tilstrekkelig. Reglene om foreldelse er særlig relevant der mangler oppdages når det har gått en del tid etter overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke
imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare mot
entreprenøren/selger, men også garantisten, så er det
viktig å merke seg at garantistens ansvar foreldes etter

de samme regler som gjelder i forholdet til entreprenør/
selger. Dette innebærer at garantistens ansvar foreldes
på selvstendig grunnlag og at det derfor er svært viktig
å også sørge for at foreldelse avbrytes også overfor garantisten, idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger
er uten betydning i forholdet til garantisten.
Byggebeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi
hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt
foreløpig angi hva komplett leveranse etter
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn
spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder
følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser
i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i
kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008
Toleranseklasse PC for snekkerarbeider og lyd og
anvisninger fra Sintef Byggforsk.
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er
det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket
detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling
av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets
eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet
i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til
prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig
å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om

endringene uten ugrunnet opphold.
Selger tar forbehold om endring av planløsning for
enkelte leiligheter ift. tegninger i reseksjonering.
Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider, jfr. Bustadoppføringslova § 9:
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.
Tillegg/endringer som er avtalt og fakturert direkte
mellom forbruker og entreprenør er selger ikke en part i.
Ev. tillegg skal være betalt til entreprenør innen overtagelse, og ev. manglende betaling fra kjøper kan medføre utsatt overtagelse.
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 iht. loven, minimum 15% av total kontraktssum inkludert merverdiavgift + ev. tillegg bestilt
direkte til entreprenør.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag
og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslovas §§
52 og 53, minimum 15% av total kontraktssum inkludert
merverdiavgift + ev. tillegg bestilt direkte til entreprenør.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
Tillegg/endringer som er avtalt og fakturert direkte mellom forbruker og entreprenør er selger ikke en part i.
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
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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 (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.
bustadoppføringslova § 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.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar for 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, inklusive areal for ev.
innvendig bod i leiligheten. I tillegg til bruksarealet
kommer bod utenfor leiligheten, 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 på kr
10.000,- inkl. mva.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli
akseptert.
Det er innført forbud mot å selge andelen fra yrkesutøver til en som ikke kan eie andelen etter reglene i
burettslagslova § 4-1 og 4-2. For eksempel innebærer
dette at samme person ikke kan kjøpe to eller flere
andeler i ett og samme borettslag. Heller ikke kan en
juridisk person kjøpe én eller flere boliger for å
videreselge før innflytting.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.
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 stort 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:
Utkast til budsjett for Borettslaget, budsjett for
Eierseksjonssameiet, kommunal informasjon inkludert

reseksjonering, vedtekter for Borettslaget, vedtekter for
Eierseksjonssameiet, og generell informasjon fra
utbygger dat. 09.11.21, er vedlegg. Tinglyste erklæringer
er vedlegg til kontrakt, men kan fås ved henvendelse
til megler. Avtaleforholdet reguleres av bustadoppføringslova, burettslagslova, og eierseksjonsloven som i sin
helhet kan leses på lovdata.no. Dersom kjøper ikke har
tilgang på internett, kan megler kontaktes slik at kjøper
får utlevert et eksemplar av lovene.
Meglers rett og plikt til å stanse gjennomføring av en
handel: Eiendomsmeglerforetak er pliktig til å foreta
«kundetiltak» etter Hvitvaskingsloven. I dette ligger
blant annet plikt til å treffe tiltak for å få bekreftet
identiteten til selger og kjøper, den kjøper ev. opptrer på
vegne av, samt eventuelle «reelle rettighetshavere».
Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved
fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument («personlig fremmøte»), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en «Bekreftet kopi» av et legitimasjonsdokument. Fremvisning av legitimasjonsdokument i
forbindelse med budgivning er normalt ikke tilstrekkelig
kundetiltak. Dersom kjøper er en juridisk person må det
foretas særlige kundetiltak, herunder med nærmere plikt
til å redegjøre for «reelle rettighetshavere». Konferer
megler for nærmere informasjon.
Transaksjonen kan ikke gjennomføres før
meglerforetaket har foretatt tilfredsstillende
kundetiltak. Endelige kundetiltak for kjøpers del skjer
senest på kontraktsmøtet eller senest innen
kontraktsignering der det ikke gjennomføres kontraktsmøte.
Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført
kundetiltak, kan ikke megler gjennomføre transaksjonen.
I et slikt tilfelle misligholder kjøper avtalen med selger.
Etter 30 dager er kjøpers mislighold å anse som

vesentlig, noe som gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.
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 kundetiltak kan også være et forhold som
gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres
ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.
Personvern:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler personopplysninger i forbindelse med gjennomføring av salget av
denne eiendommen. Vi registrerer personopplysninger
om visningsdeltagere som registrerer seg, budgivere,
den som bestiller salgsoppgave, og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi lagre personopplysninger om den
som registrer seg for å motta informasjon om lignende
eiendommer.
Opplysningene vil bli lagret i EiendomsMegler 1
Midt-Norge sitt elektroniske meglersystem.
Personopplysningene vil benyttes på enhver måte som
er nødvendig mht. formålet opplysningene er innhentet for. Som ledd i meglers kontroll av budgiver/kjøpers
finansiering vil megler kunne kontakte vedkommendes
finansieringsforbindelse på ethvert stadium av
prosessen, inntil handel er gjennomført,
Personopplysninger om interessenter som ikke inngir bud
vil bli slettet kort tid etter at boligen er solgt
Personopplysninger om kjøper av eiendommen og
budgivere vil vi i henhold til lovpålagt arkiveringsplikt
lagres i minst 10 år etter at eiendommen er solgt. Det

samme gjelder ethvert dokument som er utarbeidet
eller innhentet i anledning oppdraget. Personopplysninger vil ikke benyttes til andre formål, eksempelvis til
markedsføringsformål, uten at det foreligger særskilt
behandlingsgrunnlag for dette formålet, eksempelvis
ved at det er gitt samtykke.
Les mer om personvern i vår personvernerklæring
www.em1.no/personvern
Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger:
Provisjon kr 47.500,- pr. solgte enhet, oppgjørsgebyr kr
3.920,-.
Fastpris:
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.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller avslå
bindende kjøpsbekreftelse uten å måtte begrunne dette. Herunder tildeling ved mottak av flere kjøpsbekreftelser på samme enhet.
For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til
anvendelse.
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.
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Utomhusplan
Dette er en foreløpig utomhusplan,
og endringer vil komme under prosjekteringsfasen.
Eksisterende
flytebrygge
beholdes der den ligger

Ny promenadekai
Samme høyde som
foran Dampskipsbrygga
OK kote= ca +3,0
Bredde min 3m

37863.06

Promenadekai
Kote +3

UP
Kote +3

Vedlegg

UP
Rampe 1:10

Trapp

Åpning mot sjøen bygges
igjen med kai i samme høyde
som foran Dampskipsbrygga
OK kote= ca +3,0

Byggetrinn 1

Eksisterende bygg

10 Sykkel-P

Parkeringskjeller
19 P-plasser

30 Sykkel-P

Dampskipsbrygga

Kote +4

Treplatting

Busker, duk og bark

ba
rk

Betongmur

Gress

og

330m2 uteoppholdsareal

du
k
Bu
s

ke
r,

Betongmur

Rampe til P-kjeller
utføres i asfalt og betong

Gress

Gjerde

Huske
Fallunderlag: sand

Rampe 1:15
Kote +4

Benker og bord

Sandkasse

Busker, duk og bark

Asfalt
Kote +4

Eksisterende parkeringsløsning beholdes

Eks.
trafo i
kjeller

Asfalt

Gress

Eksisterende tre bevares

Eksisterende bygg

4500

Nedkjøring til eksisterende P-kjeller
Belegningsstein

HC-P

Busker, duk og bark

Belegningsstein

Treplatting

Benker og bord

8 P-plasser

Kote +5

8 sykkel-P

Tretrapp

+3.5

+4.7

Nedgravd avfallsløsning

Sjøgata

UP

Midlertidig trapp
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VEDTEKTER

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

1. Innledende bestemmelser

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer
til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram
til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig
måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

1-1 Formål
Sjøgata Brygge Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget med gårds- og bruksnummer 315 /118 snr 15 - 33 ligger i Levanger
kommune og har forretningskontor i Verdal kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Midt som er forretningsfører.
1-3 Overordnet sameie
Sjøgata Brygge Borettslag er eier av seksjon 15-33 i Eierseksjonssameiet Sjøgata 27
Levanger – 986 758 429 (gnr. 315/bnr. 118). Sameiet består av boligseksjoner og
næringsseksjoner. Borettslaget er dermed del av et eierseksjonssameie og forplikter seg
til å innrette seg etter sameiets tinglyste seksjonering, vedtekter, budsjett og for øvrig
vedtak på årsmøter.
2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5 000,(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan
være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert
av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og
som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller
andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å
skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) Stat, fylkeskommune, kommune, boligbyggelag, institusjon eller sammenslutning
med samfunnsnyttig formål og dessuten arbeidsgiver som skal leie ut til sine tilsette, kan
eie opp til tjue prosent av andelene i tillegg til andeler som kan eies etter § 4-2 første
ledd
(5) Borettslaget har lov til å eie én av andelene.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for
betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort
at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
3. Forkjøpsrett
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn
som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to
siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan
heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
husstandsfellesskapslovens § 3.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen
nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 4-15 første ledd.
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding
om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem
hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan
skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn
tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i
boligbyggelaget foran.

(6) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier.
Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en
måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som
godkjent.
-

For Sjøgata Brygge Borettslag org. nr. xxx xxx xxx tilknyttet Boligbyggelaget Midt
vedtatt på stiftelsesmøtet den xx.xx.xxxx.

4. Borett og bruksoverlating

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som
er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning
kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av
eiendommen.
4-2 Lading av elektriske kjøretøy
(1) Eksisterende strømkontakter skal ikke benyttes til lading av elbiler eller andre ladbare
kjøretøy. Dette gjelder også for besøkende.
(2) Andelseiere som har behov for lading av slike kjøretøyer kan få tillatelse til dette hvis
følgende krav etterfølges:
- Avtale om betaling etter forbruk mellom borettslaget og styret er etablert.
- Ladepunkt for elbil skal etableres etter gjeldende forskrifter og for den enkelte
andelseiers regning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektriker og samsvarserklæring
skal leveres til styret for arkivering.
(3) Andelseiere kan ikke kreve installert annet ladesystem enn det som
eierseksjonssameiet og derigjennom borettslaget har signert avtale om. Ønskes det
høyere ladehastighet enn det infrastrukturen i borettslaget tilsier, og dette medfører
endringer i det elektriske anlegget, må alle kostnader i forbindelse med dette dekkes av
andelseieren.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil
30 døgn i løpet av året.
(3) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
4-4 Parkering
Hver andelseier har 1 parkeringsplass i parkeringskjelleren. Parkeringsplassen er
gjennom seksjonering tillagt som tilleggsareal til seksjon. Parkeringsplassen følger derfor
den seksjon som andelens bruksrett er tilknyttet. Fordelingen fremgår av tinglyste
seksjonstegninger.Iht eierseksjonssameiets vedtekter er det bytterett for personer med
funksjonsnedsettelse. Andelseier er forpliktet til å innrette seg etter eierseksjonssameiets
vedtekter og tinglyst seksjonering. For varig bytte av p plass som ikke inngår i
bestemmelse om funksjonsnedsettelse må andelseier påregne å bekoste reseksjonering.

5. Vedlikehold
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger,
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(4) Lading av elbil eller andre ladbare kjøretøy via skjøteledning er ikke tillatt i
borettslaget.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.

4-3 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i
minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av
hele boligen for opp til tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført
ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre,
plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(8) Andelseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører borettslagets
fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra
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styret/årsmøtet.

kreve andelen solgt.

Dette gjelder tiltak som:

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve
fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

Alle installasjoner, oppsetting/montering av antenner, varmepumper,
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flis-legging eller annet fast belegg
på balkonger/terrasser, innglassing, fastmontert belysning og lignende.
Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere
andelseier har montert, slik som nevnt ovenfor, må ved rehabillitering og andre felles
tiltak på eiendommen, belastes den enkeltes andel installasjonen tilhører.
Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates.
Eventuell sol/vindskjerming, innglassing samt utforming av balkonger/terrasser skal
utformes av styret slik at det blir likt hos alle som vil montere dette.
De andelene som er solgt fra utbygger med innglassing, er det borettslaget som har
vedlikeholdet.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal
laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen,
skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner
gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets
vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget/sameiet kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av
arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen
bruker av boligen.
5Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.
6 Borettslaget forplikter å rette seg etter eierseksjonssameiets tinglyste seksjonering,
vedtekter, budsjetter og forøvrige årsmøtevedtak.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet
7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med
en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver
tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
(3) Forsikring, eiendomsskatt og avsetning til vedlikehold fordeles etter areal. Renter
fordeles etter opprinnelig låneandel og øvrige kostender fordeles likt pr. andel.
7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på tidspunktet
da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for beregningen.
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre
medlemmer med 1-4 varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer
velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.

6. Pålegg om salg og fravikelse

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22 første
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt,
gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en
endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en
andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal
regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

9. Generalforsamlingen

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene,
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag
som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier
ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har
mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om
salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om
noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier
taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet
til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller
laget.
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget,
jf. borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
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06.06.2003 nr 39. jf. lov om boligbyggelag av samme dato.

skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller
sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe boliger, eller
en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.

12. Midlertidige bestemmelser
Eierseksjonssameiet Sjøgata 27 Levanger har inngått avtale med Stiklestad Eiendom AS
om å få bygge ut sameiets eiendom, samt avtaler om rehabilitering. Avtalen innebærer
at Stiklestad Eiendom AS har rett til å fradele arealer øst for opprinnelige boligseksjoner
snr 1 – 12. På de fradelte arealer skal det oppføres nye boliger. Andelseier plikter å
medvirke til gjennomføring av avtalen.
Denne vedteltsbestemmelse kan endres eller slettes uten samtykke fra Stiklestad
Eiendom AS eller dennes rettsetterfølger. Bestemmelsen kan slettes uten vedtak på
generalforsamling. Men kan kun slettes etter instruks fra Stiklestad Eiendom AS.

VEDTEKTER
for
Eierseksjonssameiet Sjøgata 23/27 Levanger
(org. nr. 986758429)
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på årsmøtet
25.06.2020
1.

2-2 Begrenset eierskap for juridiske personer
Bare fysiske personer kan erverve boligseksjoner i sameiet.
Dette gjelder imidlertid ikke følgende juridiske personer, som til sammen kan erverve
inntil 10 prosent, men likevel minst én boligseksjon, i eierseksjonssameier som består av
fem eller flere seksjoner:
a) staten,
b) fylkeskommuner,
c) kommuner,
d) selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten,
en fylkeskommune eller en kommune,

Navn

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Sjøgata 23/27 Levanger Sameiet er opprettet ved
seksjoneringsbegjæring tinglyst.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 12 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner på eiendommen gnr. 315,
bnr. 118 i Levanger kommune.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte
tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en
bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter
• Bod
• parkeringsplasser (i garasjekjeller eller utendørs)
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
2. Rettslig disposisjonsrett
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger
av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie
ut sin egen seksjon.
(2) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt.
Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.
(3) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(4) 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. Dette gjelder
tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap
fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til
hverandre, som beskrevet i eierseksjonslovens § 23.
Disse begrensningene gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved
ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å
redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten,
fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller
kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å
1

e) stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune og
f) selskaper, stiftelser eller andre som har inngått en avtale med staten en
fylkeskommune eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

2-3 Godkjenning av ny eier
(1) Ny seksjonseier må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det
foreligger saklig grunn til det.
(2) Nekter sameiet å godkjenne erververen som seksjonseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram
til sameiet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.
(3) Erververen har ikke rett til å bruke seksjonen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve seksjonen.
2-4 Godkjenning av leier
En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av styret.
Godkjenning kan bare nektes dersom det er saklig grunn til det.
3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til
å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som
er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets
fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt
som:
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•

Alle installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av
parabolantenne, varmepumpe, markise o.l.

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

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.

som f.eks brøyting, strøing og rydding av parkeringsplasser fordeles mellom boligdelen
og næringsdelen i hht sameiebrøken totalt.

•

Oppsetting av skilt for virksomhet i næringsseksjon. Samtykke til oppsetting av
skilt kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte
sameier.

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

(2)

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

(2) Dyrehold er ikke tillatt. Dette gjelder likevel ikke dersom gode grunner taler for det
og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier
å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt
funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare
parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til
bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke
endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett
mot endringen.

4. Parkering

5. Vedlikehold

4-1 Sameiets parkeringsplasser

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

Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Boligseksjon
Seksjon 13
Seksjon 14

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere
seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, må ved
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.
3-2 Ordensregler
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

Boligdelen (seksjon 1-12) av sameiet disponerer til sammen 36 parkeringsplasser. Av
disse ligger:
8 i parkeringskjeller
16 som fellesareal langs sjøen ved nordenden av boligdelen (beboerparkering)
10 som fellesareal nord fra tverrenden av boligdelen (gjesteparkering)

a) inventar

Seksjon 13 disponerer alle parkeringsplasser langt langsiden av hovedbygget, samt alle
plasser langs Sjøgata.

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

Seksjon 14 disponerer parkeringsplasser på sørsiden av sameiet, dsv mot Sjøparken.
4-2 Rettslig disposisjonsrett
Følgende seksjoner har enerett til parkeringsplass i parkeringskjeller:
Snr.1 – plass nr. 1
Snr.6 – plass nr. 6
Snr.7 – plass nr. 7
Snr.8 – plass nr. 8
Snr.9 – plass nr. 9
Snr.10 – plass nr. 10
Snr.11 – plass nr. 11
Snr.12 – plass nr. 12
Midlertidig utleie krever samtykke fra styret.
4-3 Vedlikehold
Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av parkeringsplassene.

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f)

gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
(i) vinduer og ytterdører
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel
ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av
isolerglass.
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

4-5 Ladepunkt for el-bil o.l.
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(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv
om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.
(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører
andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.
5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og
felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte
seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom
bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer.
Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke
skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere
og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene
skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for
seksjonseieren eller andre brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.
(6) Bolig- og næringsdelen av sameiet fordeler kostnadene slik at hver del bærer sine
kostnader. For de bygninger hvor både næringsdel og boligdel har areal fordeles
kostnadene i hht. til arealbrøk
6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den
enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Boligseksjonene fordeler sine felleskostnader i hht
til eierbrøk innad i boligdelen i sameiet. Kostnader som naturlig hører til fellesskapet,
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nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

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

Sameiebrøk
totalt
89 / 4252
68 / 4252
84 / 4252
67 / 4252
83 / 4252
67 / 4252
133 / 4252
129 / 4252
124 / 4252
119 / 4252
118 / 4252
135 / 4252
2824 / 4252
202 / 4252

Eierbrøk
boligdel
89,0/1187,7
67,6/1187,7
83,8/1187,7
67,0/1187,67
83,2/1187,7
67,0/1187,7
128,6/1187,7
124,0/1187,7
119,7/1187,7
114,6/1187,7
113,3/1187,7
129,7/1187,7

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

6-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som
fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har
vedtatt slik avsetning.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §
31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
7. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.
7-2 Pålegg om salg
6
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Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen
skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret
kan uten varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med
eierseksjonslovens § 23. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier
en eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge
boligseksjonen eller boligseksjonene i den utstrekning dette er nødvendig for å hindre
eierskap i strid med eierseksjonslovens § 23.
7-3 Fravikelse
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
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha 2 medlemmer og 1-2
varamedlemmer.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen
skal velges særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handl på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
8-6 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to eller flere styremedlemmer i
fellesskap.
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift
i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som
ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav
seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
9.

Årsmøtet

9-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

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

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

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

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

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

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel,
men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig
melding til forretningsføreren.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning,
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen.
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte
tilfelle.
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(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2 (1).
9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
• behandle styrets eventuelle årsberetning
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•
•
•

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående
kalenderår
velge styremedlemmer
behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før
ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal
dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til
stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke
står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og
stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en
boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være
til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
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. Fullmakten kan ikke angi hva
fullmektigen skal stemme.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og
alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som
utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet
(1) I årsmøtet regnes flertallet etter sameiebrøken.
(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene
likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
(3) Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som er ervervet i strid med
eierseksjonslovens § 23, og slike seksjoner skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for
flertallsavgjørelser.
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke
annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan
ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for
å ta beslutning om
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a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige
disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum
g) endring av vedtektene.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne
uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.
9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:
• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
•

innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten
over seksjonen

•

innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene
enn det som følger av pkt. 6.
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9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen
interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en
selv eller ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
10. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.6.2017 nr. 65.

Kjøpsprosessen
Lurer du på hvordan et nyboligkjøp forløper? Her får du svarene.
Hvordan går jeg frem for å kjøpe boligen?

Ved å kjøpe nybygg slipper du budrunde! Her er det faste priser og «førstemann til mølla» som gjelder. Dersom du finner en bolig av
interesse, kan du uforpliktende reservere boligen gjennom våre meglere i 24 timer.

Når må jeg betale for boligen?

Her er det ingen forskuddsbetaling. Oppgjøret overføres noen dager før du skal flytte inn. Her er det heller ingen prisregulering for de
som har kjøpt. Prisen som er oppgitt ved aksept av bud (bindende kjøpsbekreftelse) er derfor det samme som man må betale når
man overtar eiendommen. Eventuell risiko for prisstigning i byggekostnader hviler på utbygger.

Hvordan er prosessen etter jeg har kjøpt?

Det første som skjer etter at man har kjøpt er kontraktsmøte med megler. Deretter får man tilbud om tilvalgsmøte med utbygger
dersom det fortsatt er mulig å gjøre tilvalg. Tilvalgsmøte kan være en god stund etter kontraktsmøtet dersom bygging ikke er vedtatt
enda. Ca. én måned før man skal flytte inn får man sammen med utbygger komme inn i boligen for en ferdigbefaring.
På en slik befaring går man over leiligheten sammen med en takstmann for å avdekke eventuelle feil som må rettes før overtakelse.
Endelig dato og klokkeslett for overtakelsen varsles senest 4 uker før. Et år etter at boligen er ferdigstilt gjennomføres det en
1-årsbefaring. Du har i tillegg fem års reklamasjonsrett.

Hvordan går man frem for å gjøre tilvalg?

Når du kjøper nytt og kommer tidlig inn i prosessen, har du en unik mulighet til å skape ditt eget særpreg. Etter kjøpet vil utbygger
kalle deg inn til et tilvalgsmøte, der du blant annet kan velge mellom ulike typer parkett, kjøkkeninnredning, hvitevarer, fliser på bad,
baderomsinnredning etc. Dette fra et utvalg fra gitt leverandør. Husk å spørre megler om tilvalgsfrist, og om det fortsatt er mulig å
gjøre endringer dersom byggeprosessen er i gang. NB! De fleste tilvalg har en kostnadskonsekvens.

Hvilke garantier har jeg om jeg kjøper nytt?
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Hvis du har kjøpt en bolig som er under oppføring, gjelder Bustadoppføringsloven. Denne loven inneholder en garanti som beskytter
kjøpere av nyoppførte boliger. Garantien varer i 5 år og ivaretar kjøpernes interesser i forhold til entréprenøren/utbygger. Du som
kjøper er dermed beskyttet mot urimelige avtalevilkår, mangler og byggefeil.
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Leil. nr.
Kjøper(e):

Innskudd iht. prisliste: Kr _________________ / Fellesgjeld iht. prisliste: Kr ________________+ omkostninger iht. prisliste

Navn

Stipulert bokostnad pr. mnd iht. prisliste: Kr ________________

Personnr.

Mulige alternative leiligheter om jeg ikke får kjøpt førstevalget:

Tlf.

Alt. 1

/alt. 2

/alt. 3

/alt. 4

/alt. 5

E-post:

Eventuelle forbehold 

Adresse:

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i
Tlf
Egenkapital i

Poststadr.:

v/
E-post
v/

Dato/sted:

kr
tlf.

kr



Underskrift:

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;
Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig

Ja

Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger deles med SpareBank 1

Nei
Ja

Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon, og
Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke
trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.
Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Navn
Personnr.
Tlf.

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

E-post:
Adresse:
Poststadr.:
Dato/sted:

Underskrift:
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John Arne Hoven
Avdelingsleder / Eiendomsmegler
Mob: 979 76 167
E-post: john.hoven@em1.no

sjogata-brygge.no

Gaute Gravaune Heimdal
Eiendomsmegler
Mob: 913 75 182
E-post: gaute.heimdal@em1.no

