SJETNETOPPEN

SJETNETOPPEN

Nye selveierleiligheter akkurat der du vil bo – på toppen av Sjetnemarka

Nye og moderne leiligheter

HEIS FRA PARKERINGSKJELLER TIL LEILIGHETENE
På Sjetnetoppen bygges det 23 leiligheter fordelt på 2 byggetrinn. 13 leiligheter i første byggetrinn og 10
leiligheter i andre byggetrinn. Byggene leveres som modulhus over en felles parkeringskjeller. Her vil alle
få sin egen parkeringsplass i tillegg til egen stor bod. Det vil være heis fra kjeller og opp til leilighetene.

ETABLERT BOOMRÅDE
I Sjetnemarka er det godt å bo. Her finnes det tilbud og nærhet til hva du trenger i hverdagen – og helga.

STORE TERRASSER
Alle leilighetene vil få flotte terrasser hvor man kan nyte sene
sommerkvelder. Ved inngangspartiet til leilighetene vil det
være ekstra brede svalganger hvor man også kan sitte med
kaffekoppen og nyte morgensolen.

1. ETASJE Byggetrinn 1

Leilighet 1A
78,7 kvm BRA

Leilighet 1B
81,2 kvm BRA

Leilighet 1C
79 kvm BRA

Leilighet 1D
81,2 kvm BRA

Leilighet 1E
80,9 kvm BRA

N

2

Bygg A - 1.etg

14.03.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: HS

3

4m

LEILIGHET 1 A Byggetrinn 1 Bygg A

78,7 kvm BRA • 75,1 kvm P-rom

23.02.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: LG

N
Tekn.
Bod
3,0 m²

Kjøkken
13,4 m²

Bad/ Vask
7,9 m²

Sov
7,1 m²

Gang
7,4 m²

Stue
22,2 m²
Balkong
15,0 m²

Sov
11,0 m²

Leilighet 1A - bygg A - BRA 78,7m2 - P-rom75,1m2 - S-rom 3,6m2

LEILIGHET 1 B Byggetrinn 1 Bygg A
81,2 kvm BRA • 77,6 kvm P-rom

23.02.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: LG

N
Tekn.

Kjøkken
13,4 m²

Bad/ Vask
7,5 m²

Sov
7,1 m²

Bod
3,0 m²

Entre
7,8 m²

Balkong
8,7 m²

Stue
23,9 m²

Sov
11,9 m²

Leilighet 1B - bygg A - BRA 81,2m2 - P-rom77,6m2 - S-rom 3,6m2

LEILIGHET 1 C Byggetrinn 1 Bygg A

79 kvm BRA • 75,2 kvm P-rom

14.03.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: LG

N
Tekn.

Bod
3,0 m²

Sov
7,1 m²

Kjøkken
13,4 m²
Bad/ Vask
7,9 m²

Entre
7,4 m²

Stue
22,4 m²
Sov
10,9 m²

Balkong
8,3 m²
Tekn.

Leilighet 1C - bygg A - BRA 79,0m2 - P-rom75,2m2 - S-rom 3,8m2

LEILIGHET 1 D Byggetrinn 1 Bygg A
81,2 kvm BRA • 77,3 kvm P-rom

23.02.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: LG

N
Tekn.
Bod
3,0 m²

Kjøkken
13,4 m²

Sov
7,1 m²

Bad/ Vask
7,9 m²

Entre
7,4 m²

Stue
23,4 m²
Balkong
8,7 m²

Sov
11,9 m²

Tekn.

Leilighet 1D - bygg A - BRA 81,2m2 - P-rom77,3m2 - S-rom 3,9m2

LEILIGHET 1 E Byggetrinn 1 Bygg A

80,9 kvm BRA • 77,3 kvm P-rom

23.02.2017

Utarbeidet: RG
Fagkontroll: LG

N
Bod
3,1 m²
Sov
11,9 m²
Entre
4,0 m²
Stue/Kjøkken
30,4 m²
Gang
7,6 m²
Balkong
10,0 m²

Sov
8,3 m²
Bad
6,1 m²

Vask.
3,3 m²

Tekn.

Leilighet 1E - bygg A - BRA 80,9m2 - P-rom77,3m2 - S-rom 3,6m2

4500

P-20
2A

2600

5000

2600

P-kjeller
865,9 m²

P-11
2B

2600

P-12
2C

2600

P-13
2D

2600

P-14
3A

2500

P-15
3A

BOD B1A
5,6 m²

3000

BOD B1B
5,6 m²

2600

BOD B1C
5,6 m²

2600

Heis
Sluse
11,0 m² 4,3 m²

BOD B1D
5,6 m²

2600

Trapp
17,8 m²

BOD B3B
5,6 m²

2600

BOD B2D
5,6 m²

2600

høydeforskjell ca 3190mm

P-25
3A

7000

P-16
1A

BOD B2C
5,6 m²

4650

VAKTM.
20,2 m²

høydeforskjell: 193mm

P-1
1A

Overgangskurve
3100 mm

P-2
1B

P-10
2A

Rampe fall 1:8
ca 25500 mm

BOD 1E
5,7 m²

BOD 1D
5,7 m²

BOD 1C
5,7 m²

BOD 1B
5,7 m²

BOD 1A
5,7 m²

BOD 3C
6,9 m²

P-3
1C

7000
2197

BOD 3B
5,7 m²

BOD 3A
6,9 m²

Tekn.
2,9 m²

P-4
1D

5000

P-5
1E

5000

P-17
1B

2500

P-6
3C

P-18
1C

2617

P9
3B

2627

HC-P7
2E

OK gulv C+123,4

P-24
3B

BOD 2E
5,7 m²

BOD 2D
5,7 m²

P-19
1D

3000

1700

BOD 2C
5,7 m²

OK gulv C+122,8

3000

P8
3C
3000

BOD 2B
5,7 m²

BOD 2A
5,7 m²

Sluse
10,4 m²

2500

Heis
4,3 m²

Tekn.
4,4 m²

2607

Trapp
17,8 m²

Byggetrinn 2

BOD B2A
5,6 m²

2500

Byggetrinn 1

P-21
2B

BOD B3A
5,6 m²

2500

P-22
2C

BOD B2B
5,6 m²

høydeforskjell: 193mm

P-23
2D

2994

Overgangskurve
3100 mm

KJELLER Byggetrinn 1

Sykkelbod
43,2 m²

3000

14.12.2017
22.05.2017
09.03.2017
Rev.

22.12.2016
Dato

"tildeling
salgsteg
Forlenge
Endring
bygg A o
RAMME

Dette dokumentet er utarbeidet av Norco
Dokumentet må bare benyttes til det form
utstrekning enn formålet tilsier.

UTOMHUSPLAN Byggetrinn 1 Bygg A
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Leveransebeskrivelse
SJETNETOPPEN

Prosjektet SJETNETOPPEN bygges etter tekniske forskrifter TEK 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.

U verdien i gulvene er 0,121 W/m²K. Isolasjonens tykkelse er 300
mm, eller plate på mark
U verdien i ytterveggene er 0,188 W/m²K. Isolasjonens tykkelse
er 200 mm.
U verdien i Taket er 0,127 W/m²K. Isolasjonens tykkelse er 300
mm.
Vinduene leveres med trippelglass. U Verdi mellom 0,9 and 1,2
W/m²K avhengig av størrelsen på vinduet.
Balansert ventilasjon basert på varmegjenvinning. Effektivitet
på ca 75-80%.
Boligen leveres iht. til gjeldende toleranseklasse NS 3420-0

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med 300mm bjelkelag som isoleres 313mm. Vegg
200mm isolasjon. Tak 300mm isolasjon.
Bygget oppføres som modulbygg.
GULV
Gulv unntatt bad/våtrom/vindfang leveres med 14 mm parkett ferdig
behandlet. Gulv på bad/våtrom/vindfang leveres med flis og varme
UTVENDIG
Alle balkonger leveres som trekonstruksjon med glass og rekkverk med
håndlist i galvanisert stål iht. arkitektens tegninger. Huset leveres ferdig
beiset fra fabrikk med dekkbeis. En utvendig stikkontakt og lys ved inngangsparti samt stikkontakt på terrassene.

VINDUER OG DØRER
Hvitmalte vinduer, med 3 lags isolerglass.
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse.
FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Innerdører i leiligheter er slette
KJØKKEN
Det leveres kjøkkeninnredning etter egen tegning. Leverandør er
ARENS. Følgende integrerte hvitevarer medfølger kjøkkenleveransen:
• oppvaskmaskin
• stekeovn for innbygging.
• ventilasjons hette.
• komfyrtopp – induksjon.
• frys/kjøleskap. (frittstående)
BAD
Det leveres baderoms innredning fra ARENS etter egen baderomstegning.
Speil med lys. Det leveres dusjhjørne fra ifø, eller lignende.
GARDEROBE
Leilighetene leveres uten garderobeskap.
LISTVERK
Listverk langs gulv av eik tilpasset farge på parkett.
Karmlist og foringer leveres ferdig behandlet hvit.
Ved tak leveres hvite lister
RINGEKLOKKE
Det monteres ringeklokke ved hovedinngang.

TV / RADIO / TELEFON
1 stk. uttak for TV- og radio med signal i vegg. Det må påregnes abonnementsavgifter som dekker evt. kabel TV, internettilgang, telefonabonnement etc. om det er tilgjengelig i området.
Røropplegg til fiber vil bli lagt fram til boligene for framtidig installasjon.
DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr som sprinkelanlegg og brannslukningsapparat.
VENTILASJON
Det blir montert balansert ventilasjon/varmegjenvinningsanlegg i alle
boligene. InnIuft i alle tørre rom.Utsug fra kjøkken, baderom og toalett.
Type Flexit eller tilsvarende. På kjøkken leveres kjøkkenhette fra Flexit
eller lignende. Det må påregnes ventilasjonsrør som innkasses over
overskap i kjøkken.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra enkelte
fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder og
eventuelt i kjeller, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs vegger.
Det leveres LED-downlights i gang, kjøkken, soverom og på bad.
LED-downlights i innredning på bad.
Det leveres utelampe ved hovedinngang og ved balkongdør(er).
Utvendig kontakt på terrasse.
ENERGIMERKING
B og C. Komplett energimerkeattest følger som vedlegg til kontrakt.
VVS
Det leveres rør i rør system i samtlige boliger. Alle toaletter er veggmonterte. Innredninger forøvrig i de enkelte våtrom iht. tegninger/
spesifikasjon.
OPPVARMING
Det leveres elektriske ovner på kjøkken/bad samt sove-rom. Varmekabler

i yttergang, bad og våtrom. Leilighetene er forberedt for varmepumpe/
kjøling.
BILOPPSTILLING / PARKERING
Det medfølger 1 biloppstillingsplass og 1 bod for hver av leilighetene i
parkeringskjeller iht. parkeringsplan. Leilighet 3A og 3C har 2 biloppstillingsplasser i parkeringskjeller. Felles låst sykkelrom.
Det er forberedt med kapasitet for El-bil lading for hver parkeringsplass
i det elektriske anlegget
Utbygger forbeholder seg retten til å organisere parkeringskjeller etter
hva som er formålstjenlig, herunder eventuelt opprette parkeringsplasser.
Styret i sameiet registrerer evt. internt bytte etter overtagelser.
UTOMHUSARBEIDER
Fellesområdene opparbeides, tilsås og beplantes tilnærmet utomhusplan.
Det tas forbehold om eventuelle feil i leveransebeskrivelse.

Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM
Oppdragsnr.: 49180393

Kjøpsbetingelser

for leiligheter i prosjektet Sjetnetoppen Trinn 1 av 19.07.2018

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:
Sjetnetoppen er et prosjekt som utbygges over 2 trinn med 23 boliger
totalt. 13 leiligheter i første byggetrinn og 10 leiligheter i andre byggetrinn.
Byggetrinn 1 er ferdigstilt og selges etter Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).
Eiendommen overdras «som den er» jfr. avhendingsloven § 3-9, noe som
innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel,
fravikes til ugunst for kjøper.
En «som den er» klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler
fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut
fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet
punktum. Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte
vesentlighetskrav anses oppfylt.
ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Adresse er Egganvegen 1, 7081 Sjetnemarka.
Eiendommen har gnr. 323 og bnr. 165 i Trondheim kommune.
Eiendommen er seksjonert.
TOMT:
4257,4 kvm felles eiertomt. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i
henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

REGULERING:
Eiendommen omfattes av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering.
Reguleringsbestemmelser av 18.05.2017.
Kopi av reguleringsplan og midlertidig brukstillatelse kan fås utlevert
hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
VEI-VANN-KLOAKK:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
FORURENSING I GRUNN:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov
for tiltak.
BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST:
Det er gitt midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1 av 15.06.2018.
Vedtaket har følgende vilkår:
Offentlig fortau o_SF2 skal være opparbeidet innen 01.09.2018.
Ny søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse sendes
til byggesakskontoret når fortau er opparbeidet.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse.

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

valtning AS bekostes av selger.

Økonomi

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres
og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være
selgers ansvar og risiko.

PRIS
Se prisliste.
FINANSIERING
Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele
kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås. 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.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med
en av SpareBank 1 sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om
dette.
OMKOSTNINGER:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
-

Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi 			
Se prisliste
Tinglysingsgebyr skjøte p.t. 				
kr 525,Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.			
kr 525,Startkapital 						kr 10.000,-

Stiftelsesgebyr for opprettelse av sameiet til Kjeldsberg Eiendomsfor-

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av
kjøper.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og
kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til
enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål
om eiendomsskatt rettes til kommunen.
SAMEIE/FORRETNINGSFØRER:
Selger har, på vegne av sameiet etablert bindende forretningsføreravtale
med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. Sameiets styre er etablert.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i
Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse ev. via startkapital.
Driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS og kan fås ved henvendelse til megler. Budsjett vil også
være vedlegg til kjøpekontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte
bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med
mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for
den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).
VEDTEKTER:
Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper

aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag
til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven
på senere sameiermøte. Vedtektene er et utkast. Endelige vedtekter vil
bli utarbeidet i forbindelse med innsendelse av seksjoneringssøknaden.

GARASJE/PARKERING:
Alle leiligheter får 1 stk p-plass i parkeringskjeller tinglyst som tilleggsareal til den enkelte boligseksjon. Det vil i tillegg bli oppført utendørs
biloppstillingsplasser på fellesareal som er forbeholdt gjesteparkering.

FELLESKOSTNADER:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Pr overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10.000,- som settes
av til startkapital til sameiet.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader,
stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

LEVERANDØRAVTALER:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler med ev. følgende
leverandører:

Felleskostnader ihht. budsjett antas å skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og
fellesarealer og andre driftskostnader. Felleskostnadene er stipulert og
basert på erfaringstall. Kommunale avgifter, innboforsikring og individuelt
strømforbruk er ikke inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til hver
enhet.
Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år,
basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av
forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/
utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører
forvalter.
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 i boligselskapet.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

•
•
•
•
•

Heisleverandør
Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
Forretningsfører
Leverandør av TV og internett.

Øvrige kjøpsforhold
SELGER:
Egganveien 1 Eiendom AS, org.nr: 993 021 687.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet
selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med ”overdra” menes enhver form for overdragelse. For
overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper samtykke.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
OFFENTLIGE FORBEHOLD:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/
panteheftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant
erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift
og vedlikehold av energi/nettverk/renovasjon m.m.
OVERTAKELSE:
Leilighetene er ferdigstilt og overtakelse kan gjennomføres etter nærmere
avtale med selger.

Overtakelsesprotokoll må være signert av begge parter som bekrefter
at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal
kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet
mottatt på meglers klientkonto.

Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst
heftelser som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke
har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne
eiendommen.

Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.
FELLESAREALER/UTOMHUSAREALER:
Selger opplyser at ferdigstillelse av fellesareal vil være ca. september
2018. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer med
styret for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt manglende
ferdigstillelse.
HEFTELSER/SERVITUTTER:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende panteheftelser.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge
eiendommen, og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:
1967/14822-1/107 15.12.1967 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 323 BNR: 165
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2017/1136188-1/200 16.10.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 323 BNR: 130
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 323 BNR: 165
Gjelder også for senere fradelte parseller
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Gnr. 323 bnr. 130 vil få tinglyst veirett over sørvest del av eiendommen.
Da eiendommen er under utbygging, så gjøres kjøper kjent med at det
kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil
få prioritet etter.

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.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt.
AVTALEBETINGELSER:
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens
kartverk og andretilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og
stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen
andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige
ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med detteredusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feilog
mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelde rikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av §3-7 og 3-8.En forutsetning for salget
er at hjemmel for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer
at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egenmarkedsføring.
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.
EIERFORHOLD:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst
tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av
16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet har

pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor
sameiet (legalpanterett), i medhold av eierseksjonslovens § 31.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i
sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.
FORSINKELSE KJØPER:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til
lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling
skjer.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene
innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen
utover de frister som er avtalt
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt,
fremskaffer irreversibelt finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er avtalt eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse
m.m.), kan selger med 10 dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap.
ENERGIMERKING:
Energimerke vil være vedlegg til kontrakt.
AREALOPPMÅLING:
Boligen er nylig ferdigstilt slik at areal i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA) på bakgrunn av
tegning. Hverken selger eller megler har foretatt fysisk oppmåling av
boligen.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, kommuneplanens arealdel, 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.
VEDLEGG TIL KONTRAKT:
Budsjett, grunnbok, energiattest, tinglyst seksjonsbegjæring og
kommunale opplysninger er vedlegg til kontrakt men kan fås ved
henvendelse til megler.
KONTROLL ETTER HVITVASKINGSLOVEN:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre
kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i
handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere
der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også
fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder
fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument, skjer senest
på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.

Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og
returnere et eget kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest
og/eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket
bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere ”mistenkelige transaksjoner” til Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon
som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer
som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan
også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke
gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.
Meglers vederlag som bekostes av selger:
Provisjon kr. 48.000,- inkl. oppgjørsgebyr.
BOLIGKJØPERFORSIKRING:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge formidler Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler
ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du
kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner
som kjøpereiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en
forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av
landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshusetsom omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til
forsikringsvilkårene. Megler mottar tegningsprovisjon fra HELP.
BUDGIVING:
Ordinære regler angående budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om
finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan
ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som
er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legi-

timere deg med kopi av legitimasjon og underskrift.
Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver,
selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig
beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du
benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt
på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat
med megler om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det
forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som
det kommer inn nye bud.
Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og
denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere
budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av
akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en
annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan
bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er
akseptert.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse,
for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til
selger og andre interesserte.
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

BUDSJETT Sameiet Sjetnetoppen
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2 000 Enhet

Vaktmester/ driftstilsyn

Vedlikehold
gartner
Budsjett grøntarealer/
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FORDELING MÅNEDLIGE FELLESKOSTNADER
Sameiet Sjetnetoppen
Budsjett
første driftsår

Sameiet Sjetnetoppen
Seksjon Bygg

Inntekter
1

Leilighet

Eierbrøk

A
1A
78
kr
2
A
1B
81
kr
Oppstartsinntekter
3
A
1C
79
kr
Inntekter-Fellesutgifter
4
A
1D
81
kr
Inntekter5 kommunikasjonspakke
A
1E
80
kr
6
A
2A
78
kr
Sum inntekter
7
A
2B
81
kr
8
A
2C
79
kr
Kostnader
9
A
2D
81
kr
10
A
2E
80
kr
Styrehonorar
11
A
3A
86
kr
Arbeidsgiveravgift
12
A
3B
94
kr
Revisjonshonorar
13
A
3C
116
kr
14
B
1A
84
kr
Forvaltningshonorar
15
B
1B
79
kr
Diverse forvaltning
16
B
1C
79
kr
Andre honorarer
17
B
1D
84
kr
18
B og porto
2A
84
kr
Adm.kostnader
19
B
2B
79
kr
Fellesmøter, møteutgifter
20
B
2C
79
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reparasjoner,
21
B anlegg,2D
84 service
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22
B
3A
113
kr
Garasjeanlegg
23
B
3B
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kr
Heis

Internkontroll

Driftskostnader
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2 307
2 261
2 307
2 284
2 238
2 307
2 261
2 307
2 284
2 421
2 603
3 104
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2 261
2 261
2 375
2 375
2 261
2 261
2 375
3 036
2 762

Abonnement kabel tv og
internett
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469
469

SUM FELLESKOSTNADER
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 707
2 776
2 730
Eierbrøk
2 776
Enhet
2 753
2 707
2 776
Fordelings2 730
nøkkel
2 776
2 753
Enhet
2 890
Enhet
3 072
Enhet
3 573
2 844
Enhet
2 730
Enhet
2 730
Enhet
2 844
2 844
Enhet
2 730
Enhet
2 730
Eierbrøk 2 844
3 505
Enhet
Eierbrøk 3 231

230 000 Enhet
663 180
129 444
1 022 624

25 000
3 525
10 000
53 875
1 380
3 500
4 000
2 500
20 000
3 000
40 000

10 000 Eierbrøk

Brannalarm

6 000 Eierbrøk

Mobilt vakthold, nøkkeloppbevaring

2 000 Enhet

Vaktmester/ driftstilsyn

89 650 Eierbrøk

Vedlikehold grøntarealer/ gartner

32 650 Eierbrøk

Renhold

52 000 Eierbrøk

Matteservice/ -leie
Diverse drift, utskiftinger, utstyr

8 000 Eierbrøk
3 000 Eierbrøk

Filterskifte

12 650 Enhet

Snørydding/ strøing

68 050 Eierbrøk

Strøm

40 000 Eierbrøk

Kommunikasjonspakke

129 444 Enhet

Forsikringspremier

116 400 Eierbrøk

Avsetning til framtidig vedlikehold

50 000 Eierbrøk

VEDTEKTER Sameiet Sjetnetoppen

VEDTEKTER

Parkeringsplass og bod følger seksjonen og kan ikke selges eller løsrives fra denne. Dog er det
tillatt å leie ut sin p-plass internt i sameiet. Dersom det er foretatt varig bytte av p-plasser må
dette reseksjoneres. Kostnaden for slik reseksjonering bæres av de som har byttet p-plass.
Ved salg av eierseksjon vil opprinnelig tildelt p-plass følge med. Inngått avtale om bytte må
da videreformidles av selger overfor ny kjøper.

FOR
SAMEIET SJETNETOPPEN

Det er tilrettelagt for 1 parkeringsplass for forflytningshemmede (HC-plasser). Dersom eier av
en boligseksjon eller et medlem av dennes husstand kan dokumentere behov for p-plass
tilpasset handikappede, skal dette søkes løst gjennom bytte av p-plass mellom den aktuelle
seksjonseier og den som har fått tildelt HC-plass uten dokumentert behov. Rullestolbrukere
bør ha fortrinnsrett til HC-plasser. Ved bortfall av behovet skal parkeringsplass tilbakeføres.
Bytte administreres av styret.

Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner
16. juni 2017 nr. 65
Første gang vedtatt: 07.05.2018

§ 1

NAVN OG FORMÅL

Det tillates at seksjonseiere setter opp strømuttak eller ladepunkt for El-bil/ladbar hybridbil
ved seksjonseiers biloppstillingsplass, eller andre steder som styret anviser, etter skriftlig
søknad til og godkjenning fra styret. Seksjonseier som ønsker å gjøre bruk av ladepunkt for Elbil/ladbar hybridbil må selv bekoste eget godkjent teknisk anlegg, kabling, uttak, tilknytning
til egen strømmåler for forbruk slik at seksjonseieren betaler for forbruket og vedlikehold av
det tekniske anlegget. Autorisert installatør skal benyttes, arbeidene skal gjøres
forskriftsmessig og styret skal ha kopi av ferdigattest før ladepunktet tas i bruk. Ved
overtredelse av disse kravene kan seksjonseier bli holdt ansvarlig for eventuelle kostnader.
Styret kan beslutte og er berettiget til å kreve/gjøre endringer på eksisterende anlegg dersom
dette er nødvendig av hensyn til sikkerhet, herunder kreve at seksjonseiere benytter felles
infrastruktur for lading av biler, dersom slik infrastruktur blir montert.

Sameiets navn er: Sameiet Sjetnetoppen.
Sameiet omfatter eiendommen: gnr. 323, bnr. 165 i Trondheim kommune.
Eiendommens adresse er: Egganveien 1-3.
Sameiet er iht. seksjonsbegjæring oppdelt i 23 seksjoner.
Seksjonene er seksjonert til boligformål.
Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygg er på bruksenhetens BRA fra tegning.
Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.

§ 3

Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av eierseksjoner er fellesareal.

Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en sameier
menes i disse vedtekter den som står som eier, eller de som i fellesskap står som eiere av en
bestemt seksjon.

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av
eiendommene med fellesanlegg av enhver art.

Den enkelte sameier står fritt til å selge til den han eller hun måtte ønske. Ingen
seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet.

Eier av hver seksjon har enerett til bruk av sin bruksenhet – hoveddel og tilleggsdeler - i
henhold til tinglyst seksjonsbegjæring.

Ingen kan kjøpe eller erverve mer enn to seksjoner i sameiet.

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjonsbegjæringen, lov om
eierseksjoner, disse vedtekter, generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet, samt de til enhver
tid gjeldende offentlige bestemmelser.
§ 2

§ 4

Alle seksjoner får tildelt til 1 p-plass og 1 bod hver som er tillagt som tilleggsareal til den
enkelte seksjon. Unntatt fra dette er seksjon 13 som har 2 p-plasser. Seksjon 11 har to
plasser som er sammenslått som ett tilleggsareal.
Utbygger tildeler p-plassene pr. overtakelse. Etter overtakelse kan evt. bytte av plasser kun
skje dersom det er tilslutning fra de rettighetshavere det gjelder.

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

§ 5

PARKERING

EIERFORHOLD

RÅDERETT
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Seksjonen kan ikke skilles fra
deltakerinteressen i sameiet.
Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles
fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
Salg og utleie skal varsles styret slik at man har kontroll på hvem som bor i sameiet til enhver
tid, dette av sikkerhetsmessige hensyn.
Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke
nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må
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§ 6

ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er
avtalt eller forutsatt mellom sameierne.

Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med vanlig flertall av de
avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

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

Det kreves et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:
 ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
 omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
 salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre sameierne i fellesskap
 andre rettslige disposisjoner over 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
 samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
 samtykke til reseksjonering som nevnt i esl.§20 annet ledd annet punktum
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut
over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne på mindre enn 5% 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 5% av de årlige felleskostnadene, kreves det
et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.

OM ÅRSMØTET OG INNKALLING
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig til seksjonseierne med varsel på minst 8 og høyst 20
dager. Saksliste skal medfølge innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som
likevel skal være minst tre dager.
Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst 2/3
flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Hvis tiltak etter esl.§50 første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp å det tidspunkt
tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier
seg enige.

Senest en uke før ordinært årsmøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell
revisjonsberetning sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet.

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøte eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige
hvis sameiet skal kunne ta beslutninger om
 salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
 oppløsning av sameiet
 tiltak som medfører vesentlige endringer av sameiets karakter
 tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

Varsel og innkalling sendes ut elektronisk til seksjonseierne og det er seksjonseier som plikter
å varsle styret og forretningsfører om korrekt e-post adresse. De uten e-post vil motta
innkallingen med ordinær postgang.
§ 7

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:
 Årsberetning fra styret
 Regnskap for foregående kalenderår i revidert stand
 Valg av styremedlemmer og evt. valgkomité
 Andre saker som er nevnt i innkallingen

§ 8

STEMMERETTSREGLER
I årsmøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme.

§ 9

MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV

§ 10

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og
datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet
fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
Seksjonseieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
årsmøtet gir tillatelse.
Styreleder plikter å være tilstede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller
det foreligger gyldig forfall.

Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som
ikke behøver være seksjonseier.
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§ 11

§ 14

STYRET

Ingen kan delta i avstemning om
 et søksmål mot seg selv eller ens nærstående
 ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
 et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
 pålegg eller krav etter esl. §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens
nærstående.
Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

Sameiet skal ha et styre med 3 – 5 medlemmer.
Styret skal bestå av en leder og inntil fire andre medlemmer. Det kan i tillegg velges to
varamedlemmer til styret.
Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder
velges særskilt. Styreleder og styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer velges for
ett år.
Ved første styrevalg velges to styremedlemmer for ett år, dette for å sikre kontinuitet i styret.
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er
ute. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel. Dersom styrets leder avhender sin seksjon eller har
annen gyldig grunn for å fratre sitt verv, velger styret selv ny leder blant styremedlemmene.
Den nye styrelederen vil fungere i vervet frem til neste ordinære årsmøte.

§ 12

§ 15

REGISTRERING AV SAMEIERE
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret og forretningsfører for registrering.

§ 16

REVISJON OG REGNSKAP

Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne et medlem av styret.

Sameiets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Revisor skal være
statsautorisert eller registrert.

STYRETS KOMPETANSE

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

§ 17

Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks
måneder.
Med 2/3 flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres
uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.
Forretningsfører har anledning til å innkreve gebyr for utgivelse av informasjon/registrering
av eierskifte i forbindelse med salg.

Årsmøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid.
Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. Styret
kan gi prokura.
OM STYREMØTET
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Ett styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes
med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av alle styremedlemmene.
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører.
Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for
dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller di
dem avskjed.

Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende
eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett og
vedtekter.

§ 13

HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRE

§ 18

FORSIKRING
Sameiet plikter å holde eiendommen behørig forsikret. Innboforsikring for den enkelte
seksjon med tilhørende utstyr og innretninger påhviler den enkelte seksjonseier.

§ 19

VEDLIKEHOLD
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
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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.

Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke
oppbevart verken i leiligheten, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på eiendommen.
§ 20

Utskifting av vinduer og utvendige dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning,
endring av utvendige farger o.l. skal skje etter en samlet plan for bygningene etter vedtak i
årsmøtet.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. Seksjonseieren skal rense
sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller
lignende som ligger til bruksenheten.

Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte seksjon, skal styret
skriftlig orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve dokumentasjon fra seksjonseier på at
arbeidene ikke vil medføre bygningsmessig skade/fare for bygningsmessig skade på
eiendommen. Styret kan i mangel av slik dokumentasjon stanse bygningsarbeidene.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i
annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

§ 21

Den enkelte sameier skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Dersom insekter eller
skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter sameieren å varsle styret
umiddelbart.

På grunnlag av årsbudsjett, vedtatt av styret, skal det betales et månedlig forskuddsbeløp til
dekning av disse kostnader.
Ekstraordinære kostnader som påløper på grunnlag av gyldige vedtak i sameiermøtet, skal i
den utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjettet, utlignes etter samme fordeling
som de ordinære månedsbeløp som nevnt ovenfor.
Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig
mislighold.

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 seksjonseierens
vedlikeholdsplikt etter esl. § 32. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting
når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av
sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til
to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik
som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i
bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig
ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

Utvendige arrangement på bygningen er ikke tillatt uten styrets og bygningsmyndighetenes
godkjenning. Det påhviler den enkelte eier å vedlikeholde alle egne, utvendige
arrangementer også av hensyn til eiendommens utseende.
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FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte
bruksenhet. Sameiets felleskostnader – alle driftskostnader som ikke kan relateres direkte til
noen seksjon – skal dekkes av sameierne og fordeles iht. den eierbrøk seksjonen har fått ved
tinglysning av seksjoneringen med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene
etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter esl. §32. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle
ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det
mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan
en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine
nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. esl. § 29.
Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig
tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate
å varsle.

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært
betalt, kommer inn en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom
dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.
§ 22

AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD
Sameiermøtet vedtar avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale
innkreves i den månedlige betalingen til dekning av felleskostnadene.

§ 23

MISLIGHOLD OG 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
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. En begjæring om fravikelse kan settes frem tidligst
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samtidig med at det gis pålepgg etter esl. § 38 om salg. Begjæringen settes frem for
tingretten. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 reises
innvendinger mot fravikelsen som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen om fravikelse ikke
tas til følge uten behandling ved allmennprosess.
Etter reglene i paragrafen her kan det også kreves fravikelse overfor en bruker som ikke er
seksjonseier.
§ 24

ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte
stemmer om ikke loven stiller strengere krav.

§ 25

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