126 m2
Moderne rekkehus i familievennlige omgivelser

Et rikt liv – med det beste fra to verdener
Leter du etter roen, er sjansen stor for at du finner den her på
Høiseth Hage. Et stykke fra byen, avskjermet fra larmen, flytter
du inn i et fredelig område på Lund Østre, og du har muligheten
til å la frisk luft og naturopplevelser bli hverdagskost. Her kan du
finne roen – kombinert med et aktivt liv.
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JA TAKK, begge deler! Lyst til å leve landlig, uten å gi slipp på luksusen det er å ha alt du trenger i nærheten? På Høiseth Hage sier du ja takk til begge deler.
City Syd og Tillerbyen er bare 10 minutters biltur unna, og en fem minutters sykkeltur tar deg til Heimdal sentrum, som har det meste. Flere matvarebutikker,
varierte restauranter og et godt utvalg av butikker. Og ikke minst, kollektivtrafikk som kan ta deg til Trondheim sentrum hvert 10. minutt.

Alt du trenger,
kun minutter
unna
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Godt
busstilbud

Lettvint å komme
dit du skal

Shopping på City
Syd eller Heimdal
sentrum

Barnehager og
skoler i
nærområdet

Cafe og
restauranter
i Heimdal sentrum

A

Hvilke boliger
er ledig?
Se prisliste eller
hoisethhage.no

REKKEHUS
A: 126 m2
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HØISETH HAGE
– ET SMART
REKKEHUSKJØP
Nyt følelsen av å flytte inn i en splitter ny bolig. Alt du trenger å gjøre er
å vri om nøkkelen til ditt nye hjem - fiks ferdig! Ny bolig betyr minimalt med
vedlikehold i mange år fremover, og det betyr mer tid til overs til ting du
heller ønsker å gjøre.
I tillegg er rekkehusene på Høiseth Hage et smart økonomisk valg.
Her får du byens billigste rekkehuskjøp*, og i tillegg er det fastpris på
boligene – noe som gir deg en trygg og forutsigbar kjøpsprosess.

* Gjelder prosjektert nybygg rekkehus i Trondheim sør iflg. Finn.no per 28.05.2020 (pr kvm nybygg)

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.
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Lading av el-bil
Høiseth Hage har inngått et samarbeid
med Ohmia Charging for installasjon av elbilladere på et nødvendig antall p-plasser.
Disse kan benyttes av de som leier p-plass
og det betales etter forbruk.

For mer informasjon se Ohmia Charging
sine nettsider > ohmiacharging.no
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Bli med inn på besøk
i rekkehuset ❤
Kjøkken- og
baderomsinnredning fra HTH
Integrerte hvitevarer
Mulighet for 2 bad
Eget vaskerom
4 soverom
2 stuer
Parkering i p-kjeller med
heisadkomst
Mulighet for å kunne tilpasse
planløsning og standard til
ditt behov

126 m2
2 plan
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vvb

SOVEROM,
A = 6,4 m2

PLAN 1
REKKEHUS A

A+C | 126 m2

BOD/VASK,
A = 4,0 m2

MARKTERRASSE
A = 9,0 m2
(utforming varierer)

GANG/TRAPP,
A = 14,0 m2

BAD,
A = 5,5 m2

BOD/VASK,
A = 4,0 m2

vvb

SOVEROM,
A = 6,4 m2
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STUE/KJØKKEN,
A = 30,9 m2

Enderekkehus har vindu på gavelvegg.

BOD,
A = 3,0 m2

WC,
A = 3,9 m2

PLAN 2
REKKEHUS A

A+C | 126 m2

TV-STUE,
A = 24,7 m2

SOVEROM,
A = 12,7 m2

SOVEROM,
A = 9,3 m2

WC,
A = 3,9 m2

BOD,
A = 3,0 m2

SOVEROM,
A = 7,0 m2
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GRØNNE
OMGIVELSER
Høiseth Hage ligger plassert på Lund Østre – et populært boligområde
rett utfor Heimdal sentrum, på grensen mot Bymarka. Området er åpent
og luftig, med flott utsikt mot både fjord og fjell. Med marka like ved
har man et eldorado av turmuligheter nesten rett utenfor døra. Bare en
kort tur unna ligger Saupstad skistadion, med lysløyper og rulleskiløyper,
og forbindelser til resten av Bymarka.
Området er svært godt tilrettelagt for barnefamilier. Inne i tunene på
Høiseth Hage er det helt bilfritt, og dermed helt trygt og skjermet for
de minste. I områdene rundt er det flere lekeplasser og friområder, og
her ligger alt til rette for en trygg og god oppvekst med nok av plass til
å boltre seg på.
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Omgivelser man ikke
kan unngå å trives i!
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UTOMHUSPLAN
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DEKLARASJON
REKKEHUS A

A | 126 m2

GENERELL BYGGEBESKRIVELSE
Hovedkonstruksjon

Støpt og isolert plate på dekke over P-kjeller.
Råbygg og takstoler i trekonstruksjoner.

Fasader

Malt bordkledning av tre i henhold til fasadetegninger.
Farge velges av utbygger/arkitekt.

Tak

Decra ståltak eller beslektet materiale.

Vinduer

Design i henhold til tegninger. 2-lags energiglass. Karmer av tre med hvite flater.

Ytterdør / balkongdør

Design i henhold til tegninger, type Swedoor.

Terrasser

Markterrasse av impregnerte terrassebord. Utbredelse og geometri i henhold til tegninger, men noen individuelle tilpasninger vil forekomme.

Renner og beslag

Ferdigbehandlet i stål utførelse.

Parkering
Sportsbod

Egen plass i p-kjeller med adkomst fra tun via trapperom og heis. Mulighet for å abonnere på el-billading.
5 kvm. sportsbod medfølger i bodareal i p-kjeller.

Postkasse

Medfølger på felles utvendig stativ.

Husnummerskilt

Medfølger.

Renovering

Søppelsuganlegg er montert for hele feltet.
2 nedkastpunkt på felles uteområde for Høiseth Hage.

Utomhusareal

Privat uteareal ferdigstilles med en kombinasjon av plen, belegningsstein, blomsterbed og busker.
Felles uteareal ferdigstilles med asfalterte internveier og parkmessig opparbeidet fellesareal med grøntareal,
lekeplasser, benker, trær og busker, belysning og annet.
Detaljering og materialbruk avgjøres av utbygger innenfor rammen av offentlig godkjent utomhusareal.

INNVENDIG STANDARD
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DEKLARASJON
REKKEHUS A
Flislagt gulv i grå utførelse i format 20x20cm.
Flislagte vegger i hvit utførelse i format 20x40cm.

Vaskerom/bod

Flislagt gulv i grå utførelse i format 20x20 cm med sokkelflis. Vegger kles med glatt fiberstrie og behandles med våtromsmaling i farge bomull.

WC-rom i 2. etasje

14mm 3-stavs eikparkett på gulv.
Veggplater som i boligen for øvrig.
NB : Rommet er forberedt for oppgradering til fullverdig bad med samme materialer som hovedbad.
Pris og tegning for oppgradering fås hos selger. Oppgradering til fullverdig bad forutsetter at det fortsatt er mulighet for tilvalg.

Alle øvrige gulvflater

14mm 3-stavs eikparkett.

Alle øvrige veggflater

Ferdigbehandlet Smartpanel veggplater av type v-fas i farge bomull.

Takplater

Hvite folierte himlingsplater.

Listverk

Eik gulvlister. Hvite fabrikkmalte tak- og karmlister i design valgt av utbygger. Synlige små spikerhoder.

Trapp

Åpen furutrapp i henhold til tegning med eikbeisede trinn og hvitmalte vanger og rekkverk.

Kjøkkeninnredning

HTH med front i model KP Mono hvit.
Flere alternative fronter kan velges uten pristillegg.
Laminat benkeplate med rett forkant. Flere farger kan velges.
Nedfelt vask med 1 kum.
Integrerte hvitevarer (komfyr, induksjonstopp, oppvask-maskin, kombinert kjøl/frys) fra Zanussi.
Røros volumventilator.
Se for øvrig perspektiv og plantegning.

Baderomsinnredning

På bad medfølger 120cm innredning i type HTH Prisma i matt utførelse. Leveres med helstøpt servant og speil med 2 vertikale lyskilder.

Garderobeskap

Medfølger ikke.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

A | 126 m2

Baderom
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DEKLARASJON
REKKEHUS A
Brannvernutstyr

A | 126 m2

Internett og kabel-TV

1 stk. brannslukkingsapparat medfølger.
Røykvarslere er del av det elektriske anlegget.
Trådløst internett 20/20 Mbit og kabel-tv med 1 stk. Getbox Micro fra leverandøren Get er installert kostnadsfritt.
Pliktig 5 års bindingstid med leverandøren. Månedlig abonnementskostnad som del av felleskostnader

Pipe

Det leveres stålpipe med takhatt, tilpasset ovn, ned til tak i 2. etasje i tv-stue. Plassering etter ønske. Ildsted medfølger ikke.

Annet

Tekniske installasjoner som router, rørskap, sikringsskap og ventilasjonsaggregat plasseres på bod i 1. eller 2. etasje

ELEKTRISK ANLEGG
Leveransen omfatter komplett elektrisk anlegg .
Installasjonen utføres som skjult anlegg med unntak for punkt plassert på nabovegg. Disse må monteres åpne av hensyn til brann- og lydkrav i
byggeforskriftene.
Belysning medfølger kun i det omfang som er spesifikt nevnt under.
Følgende leveres:

Sikringsskap.
Varmekabler på bad og vaskerom/bod i 1. etg
7 stk. panelovner.
Komfyrvakt.
96 stk. elektriske punkt.
Lyslist med bryter under overskap kjøkken.
2 stk. utelamper		
4 stk. taklamper (boder, wc og bad)
2 tv-punkt (tv-stue og stue)
2 stk røykvarslere
Ringeknapp/ klokke

SANITÆRANLEGG
Baderom
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1 stk. sluk.

DEKLARASJON
REKKEHUS A
1 stk. vegghengt WC med innebygd sisterne.
1 stk. 90x90cm dusjhjørne med herdet glass.
1 stk. veggstang med dusjgarnityr.
1 stk. servantbatteri til baderomsinnredning.
Badekar kan velges som tilvalg.
Vaskerom/bod

Kjøkken

1 stk. ettgreps benkebatteri med kran for oppvaskmaskin.

Utendørs

1 stk. vannutkaster på inngangsside.

A | 126 m2

WC-rom

1 stk. sluk
1 stk. opplegg for vaskemaskin.
1 stk. varmtvannsbereder.
1 stk. rustfri skyllekum med blandebatteri.
1 stk. fritthengende servant.
1 stk. servantbatteri.
1 stk. vegghengt WC med innebygd sisterne.
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Husordensregler

side 1 av 2

Det skal være alminnelig nattero i tidsrommet kl. 23.00 - 06.00. I dette tidsrommet må
det utvises særlig aktsomhet ved bruk av musikkanlegg og musikkinstrumenter. Spesielt
sjenerende støy som banking, boring og snekring bør unngås etter kl. 20.00.

Boligen må ikke brukes slik at det oppstår ulemper eller ubehag for andre beboere.

BRUK AV BOLIG

Utvendige bygningsmessige endringer av enhver art kan bare skje etter forutgående
skriftlig samtykke fra styret, etter en samlet plan. Det forutsettes i tillegg at den enkelte
seksjonseier selv sørger for å innhente nødvendige offentligrettslige tillatelser.
Montering av markiser, lykter, skilt, platter, parabolantenner, varmepumper og lignende
kan bare skje etter forutgående skriftlig samtykke fra styret og etter vedtak i
sameiermøtet. (Fasadeendring).

Parkering må foregå slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen former for trafikk
til og fra sameiet og de enkelte bruksenhetene. Ulovlig hensatt kjøretøy vil bli fjernet fra
sameiets fellesområder for eiers risiko og regning.

Søppel skal legges i anviste beholdere. Restavfall, papp og papir, plastemballasje og
spesialavfall sorteres etter renholdsverkets sorteringsliste for avfall. Annet og større
avfall må fraktes bort av den enkelte beboer. Det er forbudt å sette fra seg søppel eller
avfall på fellesarealer.

Grilling kan bare skje uten vesentlig plage for beboerne. Det tillates kun bruk av gasseller elektrisk grill. Sørg for å ha riktig slukkemiddel innen rekkevidde.

Kjøretøyer, sykler, barnevogner og andre gjenstander skal ikke plasseres på fellesareal
til hinder for alminnelig ferdsel eller vanlig bruk. Felles dører og porter skal holdes låst til
enhver tid.

Enhver seksjonseier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de
øvrige seksjonseiere ved all bruk av fellesområder. Alle må medvirke til å holde sameiets
fellesområder rent og ryddig.

BRUK AV FELLESOMRÅDER

Alle seksjonseiere har ansvar for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand
og de som gis adgang til leiligheten. Formålet med husordensreglene er å sikre orden, ro
og et godt bomiljø.

Vedtatt ved etablering 02. mai 2018

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HØISETH HAGE
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Husordensregler

side 2 av 2

Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av
overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor seksjonseier. Varselet skal inneholde
opplysninger om at fortsatte eller gjentatte overtredelser vil bli ansett som vesentlig
mislighold av seksjonseiers plikter. Vesentlig mislighold er grunnlag for salgspålegg etter
lov om eierseksjoner § 38.

Klager som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig til styrets leder.
Anonyme henvendelser behandles ikke.

Klager på andre seksjonseiere for brudd på husordensreglene skal forsøkes tatt opp
direkte med vedkommende seksjonseier, og søkes løst i minnelighet, før styret
kontaktes.

OVERTREDELSER

Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må fjernes, dersom
styret etter en samlet interesseavveining finner det nødvendig av hensyn til andre
beboere (for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikere eller lignende) eller
når reglene for dyrehold ikke er fulgt.

Dyr skal alltid føres i bånd eller holdes i bur på sameiets område av ansvarlig person, og
holdes unna sandkasser og lekeplasser. Lufting av husdyr bør i utgangspunktet skje
utenfor sameiets område. Skulle det likevel skje at de gjør sitt fornødne på sameiets
område, må det øyeblikkelig fjernes.

Det er ingen særskilte restriksjoner på dyrehold, men det forutsettes at dyrets eier har
ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse eller bryderi for de øvrige sameiere
eller andre som ferdes på sameiets område.

DYREHOLD

Ved lengre fravær plikter seksjonseier å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon.
Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tiltak slik at vann og ledninger i boligen ikke
fryser.

Ved festlige sammenkomster og gjennomføring av særlig støyende arbeid skal naboer
varsles i god tid på forhånd.
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A+C | 126 m2

Kjenn på den gode følelsen det er
å gi barna en trygg oppvekst
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210 000
534 000

Utfakturert kabel TV/internett

10 000
10 000
10 000

Driftsmateriell Fellesareal
Utomhus utstyr
Strømkostnader (fellesaral/utelys)

10 000

40 000

Forsikring p-kjeller

DRIFTSRESULTAT

-

1 601 370

112 140
Velforeningskontingent LØV
Sum kostnader

534 000
Kabel TV/Internett

Kostnader lik fordeling

210 000

5 000
Sum driftskostnader p-kjeller

5 000
Adm.kostnader/Andre kostnader

60 000

Strømkostnader p-kjeller
Avsetning fremtidig vedlikehold p-kjeller

40 000

Heis (serviceavt, vedl.hold/periodisk kontroll/heisalarm)

5 000

20 000

Service Elanlegg, nødlys, brannalarm
Driftstmateriell p-kjeller

35 000

Vaktmester / renhold P-kjeller

Drift p-kjeller

536 000

Andre kostnader
Sum driftskostnader etter brøk

10 000

Adm.kostnader/kontor/fellesmøter/Porto/Skan

115 000

30 000

Vedlikehold

25 000

Snøbrøyting

316 000

209 230

15 000

4 230
160 000

30 000

Grøntskjøtsel

Forsikring inkl. forsikringsmegling (ekskl. innboforsikring)

Driftskostnader fordelt etter brøk

Sum driftskostnader lik fordeling

Revisjonshonorar

Arbeidsgiveravgift
Forretningsførerhonorar

Styrehonorar

Driftskostnader lik fordeling

112 140
1 601 370

536 000

Utfakturert drift p-kjeller
Utfakturert velforeningskontingent LØV
Sum driftsinntekter

209 230

Utfakturert difrskostnader etter brøk

Totalt

Utfakturerte driftskostnader lik fordeling

Alle tall er inkl. mva.
DRIFTSINNTEKTER

Gjeldende fra overtakelse:

Budsjett vedtas ved oppstart av sameiet: 02. mai 2018

Sameiet Høiseth Hage
Driftsbudsjett for første driftsår

Sameiet Høiseth Hage
Driftsbudsjett for første driftsår
Budsjett vedtas ved oppstart av sameiet: 02. mai 2018
Gjeldende fra overtakelse:

Felleskostnader etter sin art
Driftskostnader likt
fordelt

Drift P-kjeller pr plass

TV/internett

LØV

Sum felleskostnader

Areal/Brøk

Antall

Rekkehus Type A og C

126

54

kr

196 kr

565 kr

150 kr

500 kr

105 kr

Rekkehus Type B

90

35

kr

196 kr

404 kr

150 kr

500 kr

105 kr

Sum boliger

9954

89

kr

17 436

kr

44 667

kr

13 312

kr

44 500

kr

9 345

1 516
1 354

kr

129 259
1 047

P-plasser eneboliger

7

kr

1 047

kr

P-plasser næring/ekstra p-plass

21

kr

3 141

kr

3 141

Sum totalt

117

kr

17 500

kr

133 448

kr

*Arealer kan avvike fra faktisk areal.
Kommentarer til noen av budsjettpostene:
P-plass er priset pr stk. og kommer i tillegg med kr. 150,-/plass/mnd for de som har kjøpt ekstra.
Kabel-TV/internett: det er inngått kollektivavtalte med Get Loqal, for eneboliger faktureres dette den enkelte direkte.
Det vil bli inngått avtaler på vegne av grendelaget gjeldende vaktmester og renhold i p-kjeller slik at disse funksjonene er operative fra oppstart.
Velforeningskontingent LØV iht. 2017.
Felleskostnadene er stipulert og det tas forbehold om økning/endringer i felleskostnadene samt prisindeksjusteringer på alle tjenester fram til 2018
Kostnader som kommer i tillegg:
Kommunale avgifter (eiendomsskatt, vann og avløp) faktureres den enkelte seksjonseier fra Trondheim kommune hvert kvartal.
Innboforsikring må tegnes av den enkelte.
Strømforbruk i egen leilighet kommer i tillegg.
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Drifskostnader etter
brøk

Leilighetnr./seksjonsnr.

17 436
209 230

kr

44 667
536 000

210 000

kr

44 500
534 000

kr

9 345
112 140

1 601 370
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Styret har plikt til å behandle forespørsel om tilkobling av EL Bil, styret kan ikke nekte dette
uten saklig grunn.
Eventuell etablering av el uttak skal bekostes av den enkelte seksjonseier.

Det er tilrettelagt for HC-plasser i p-kjeller. Dersom det hos en eier av boligseksjon eller et
medlem av dennes husstand, kan dokumenteres behov for p-plass tilpasset HC, skal dette
søkes løst gjennom bytte av parkeringsplass mellom den aktuelle seksjonseier og den som har
fått tildelt HC-plass uten dokumentert behov. Det er et vilkår at vedkommende med
funksjonshemning kan dokumentere at han eller hun på grunn av funksjonshemning har
tillatelse fra kommunen til” parkering for forflytningshemmede” eller annen tilfredsstillende
dokumentasjon. Bytte til HC plass er å anse som midlertidig og krever ikke reseksjonering.

Parkeringsrettighet følger seksjonen ved salg. Eventuelt salg av p plass og/eller bod må
foretas ved reseksjonering.
Salg av p-plasser og boder kan bare selges innad i sameiet eller til de 7 eneboliger på gnr.
177, bnr. 852-858.

Tildelingen av p-plass gjøres av utbygger ved overtakelse.

2.2 PARKERING OG BODER
Det er totalt 117 parkeringsplasser i p-kjeller. Det følger en parkeringsrettighet og bod til alle
boligseksjoner tinglyst som tilleggsareal.
Følgende boligseksjoner har ekstra p-plass i sameiets parkeringskjeller: snr. 9, snr. 66, snr. 67,
snr. 69 og snr. 70.
Følgende seksjoner har tinglyst ekstra bod: snr. 70.
Disse er tinglyst som tilleggsareal til sine respektive seksjoner.

2.
RÅDERETT
2.1 BRUKSRETT EIERSEKSJON
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til den eierseksjon vedkommende seksjonseier har
grunnbokshjemmel til. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine eierseksjoner.
Dette gjelder også for næringsseksjonene. Ingen kan kjøpe eller erverve mer enn to
eierseksjoner i sameiet, med de unntak som følger av lov om eierseksjoner § 23.
Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett. Bruksenhetene og fellesarealene kan bare benyttes i
samsvar med formålet, og må ikke brukes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for
brukerne av de øvrige seksjoner.

1.
NAVN OG FORMÅL
Sameiets navn er Høiseth Hage. Sameiet består av 89 boligseksjoner og 26 næringsseksjoner.
Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse.
Fastsettelse av boligseksjonens sameiebrøk bygger på bruksenhetens BRA ut fra tegning.
Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.
Næringsseksjonene består 26 parkeringsplasser i sameiets parkeringskjeller. Fastsettelse av
næringsseksjonens sameiebrøk bygger på en forholdsmessig andel. Sameiet skal ivareta
seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen gnr. 177, bnr. 823 i
Trondheim kommune, med fellesanlegg av enhver art.

fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 02. mai 2018
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5.
ORDENSREGLER
Årsmøtet kan vedta ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne
plikter å følge de ordensreglene som til enhver tid er fastsatt. Brudd på ordensreglene anses
som brudd på seksjonseiernes felles forpliktelser overfor sameiet.

4.
REGISTRERING AV EIERSKIFTE OG UTLEIE
Erverv og utleie av eierseksjoner skal umiddelbart meldes skriftlig til styret eller sameiets
forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Dette gjelder også ved
eierskifte av næringsseksjon parkering.
For arbeid med eierskifte kan sameiets forretningsfører kreve eierskiftegebyr fra selger og
kjøper. Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett.

3.
VELFORENING
Det er pliktig medlemskap i Lund Østre Velforening for samtlige seksjonseiere.
Årskontingenten vil bli satt av årsmøtet i velforeningen LØV.

Over garasjetak er det lagt membran. Det må av den grunn ikke bygges rekkverk, beplantes
med trær, eller annet på uteområdet som medfører at membran brytes.

Alle seksjoner disponerer egne utomhusarealer på sameiets fellesareal, gnr. 177 bnr 823 iht.
vedlagte plan. I dette innebærer det rett til bruk og plikt til å vedlikeholde. Samtlige seksjoner
har rett til adkomst og tilgang via fellesarealer for nødvendig vedlikehold.
Disse hagearealer på bakkeplan som naturlig flukter den enkeltes seksjon, kan ikke benyttes
av øvrige seksjonseiere på en slik måte at det er til vesentlig ulempe eller sjenanse for den
eierseksjon dette gjelder.
For det tilfellet at utvendige arealer ikke blir tilfredsstillende vedlikeholdt har styret rett til å
engasjere vedlikehold for seksjonseiers regning etter at det er gitt forutgående skriftlig varsel
med minimum 14 dagers frist til å utbedre. Arealet kan bare omdisponeres etter enighet med
den enkelte rettighetshaver.

Seksjonseieren plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse
vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet.
Før samtlige boenheter er solgt har utbygger en ensidig rett til å endre det totale antallet
boenheter, samt de ikke avhendede boenhetenes størrelse og nærmere utforming. Dersom
slike endringer medfører behov for reseksjonering er sameiet forpliktet til å akseptere dette.
Den enkelte seksjonseier plikter å medvirke til at slik reseksjonering kan skje med signatur på
begjæring om reseksjonering.

2.3 BYGNINGSMESSIGE FORHOLD
Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal skje
etter en samlet plan for den enkelte bygning, og etter forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene skal
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke
uvesentlig betydning for de øvrige seksjonseiere, skal styret forelegge spørsmålet for årsmøtet
til avgjørelse. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning de ikke kommer i strid med
bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser gjeldende for eiendommen.

Gjesteparkering foregår ute på området til Velforeningen Lund Østre.
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Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:
Inventar
Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
Apparater, for eksempel brannslukningsapparat
Skap, benker, innvendige dører med karmer
Listverk, skillevegger, tapt
Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
Vegg-, gulv- og himlingsplater
Rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
Vinduer og ytterdører

7.
VEDLIKEHOLD AV BRUKSENHETER
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.

Det er lovbestemt panterett i eierseksjonen til sikkerhet for de andre seksjonseiernes krav på
dekning av felleskostnader. Pantekravet er dog begrenset til folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunkt da tvangsdekningen besluttes gjennomført. Unnlatelse av å betale felleskostnader
anses som vesentlig mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jfr. Lov om
eierseksjoner § 38.

For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer seksjonseieren den til enhver tid
gjeldende forsinkelsesrente. Seksjonseier må videre dekke alle omkostninger knyttet til
inndriving av forfalte felleskostnader.

Den enkelte seksjonseier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp
til dekning av sin andel av felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av styret slik at de
samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i
løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved
fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Styret kan vedta endring i størrelsen på
akontobeløpet med en måneds skriftlig varsel.

Næringsseksjoner skal kun belastes for kostnader de har nytte av, herunder andel av heis,
forsikring, strøm, drift og vedlikehold av parkeringskjeller. De kostnader som tilfaller
parkeringskjeller fordeles likt etter antall parkeringsplasser. Kostnader knyttet til p-kjeller er
blant annet vaktmester og renhold i p-kjeller, service av el-anlegg, nødlys, brannalarm,
forsikring, driftsmateriell, heis, strøm i p-kjeller, avsetning til vedlikehold og andre kostnader
som hører til. Næringsseksjonene skal ikke betale for drift og vedlikehold av arealer som kun
kommer boligseksjonene til nytte. Dette gjelder bl.a. tv, internett, strøm, drift og vedlikehold
av fellesarealer innvendig og utvendig tilknyttet boligene.

Felleskostnader som er stykkprisfordelt er tv/internett, renhold, velforeningskontingent.

6.
FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er alle utgifter ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke er knyttet til
den enkelte bruksenhet. Felleskostnadene skal fordeles mellom seksjonseierne etter
sameiebrøken. Administrasjonskostnader så som styrehonorar, forretningsfører- og
revisjonshonorar fordeles etter nytte som her vil si likt pr boligseksjon. Næringsseksjonene
betaler andelsmessig kostnader for styrehonorar, forretningsfører og revisjonshonorar.

3

34

Innvendige flater på balkong.

Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder
seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. To styremedlemmer i fellesskap forplikter
seksjonseierne og tegner sameiets navn. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold,
kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som styret.

10.
STYRETS KOMPETANSE
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. Avgjørelser som kan
tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller
vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

9.
STYRET
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av tre - syv medlemmer. Det kan velges
varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall for to år av gangen. Ved
første gangs valg velges dog ett styremedlem for ett år slik at kontinuiteten ivaretas. Styrets
leder velges særskilt. Ved valg anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som
valgt, selv om den enkelte ikke oppnår flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene kan
gjenvelges. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og
utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget
inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den
enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter Seksjonsloven §32. Vedlikeholdsplikten
omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene
forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper

8.
VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL
Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like og bekostes av sameiet. Styret er ansvarlig for at
nødvendig vedlikehold blir gjennomført.
Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta avsetning til vedlikeholdsfond.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

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.

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.

-
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Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til godkjenning
Valg av styremedlemmer
Valg av revisor
Andre saker som er nevnt i innkallingen
15.
MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som
ikke behøver være seksjonseier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de
saker som behandles og alle vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og minst en av de tilstedeværende seksjonseierne valgt av årsmøtet. Protokollen
skal holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
Hver seksjon har én stemme. Seksjonseiere har rett til å møte med fullmektig med gyldig
fullmakt.

a)
b)
c)
d)

14.
SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:

Blir årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i årsmøte ikke innkalt, kan en
seksjonseier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for
seksjonseiernes felles kostnad, innkaller til årsmøte.

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.

Dersom et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

13.
INNKALLING TIL ÅRSMØTET
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til seksjonseierne med varsel på minst åtte dager,
høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere
frist, som likevel skal være minst tre dager.

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.

12.
ÅRSMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år
iht. lov om Eierseksjoner. Forslag til saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet må
skriftlig leveres styret innen 1. mars.

11.
STYREMØTER
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som nødvendig. Et styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret kan treffe vedtak når mer enn
halvparten av alle faste styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må
likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over
alle styremøter. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene og
oppbevares av styreleder eller sekretær.
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18.
FORRETNINGSFØRER
Sameiet skal iht bestemmelsene i eierseksjonsloven ha en forretningsfører. Valg av
forretningsfører tilhører styrets oppgaver.

17.
HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRE
Ingen kan som seksjonseier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemning på
årsmøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar, eller om pålegg om salg eller
fravikelse av egen seksjon. Heller ikke kan noen delta i avstemning om slike saker overfor
tredjemann dersom man har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelser av noe
spørsmål som vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i.

16.
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
All informasjon til seksjonseier vil bli sendt ut elektronisk per e-post. Den enkelte plikter til
enhver tid å sørge for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert hos styret og
forretningsfører.
Den enkelte seksjonseier kan søke styret om å bli unntatt bestemmelsen i første ledd, og
dermed motta all kommunikasjon per ordinær post. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig
grunn.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever samtykke fra samtlige
seksjonseiere.
Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gå visse seksjonseiere eller andre en
urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

a) endring av vedtektene
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold,
c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
d) salg, kjøp, bortleie eller leie av deler av tomten eller innvendig fellesarealer, herunder
seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
f) samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører øking
av det samlede stemmetall,
g) tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for seksjonseierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i årsmøtet for vedtak om:

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet
avgjøres saken ved loddtrekning.
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24.
FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet
følger av disse vedtekter.
-oo0oo-

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er seksjonseiernes oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse (utkastelse) av seksjonen etter
reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. lov om eierseksjoner § 39.

23.
MISLIGHOLD
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis
skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
Salgspålegg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis
pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra
dette er mottatt.

22.
TAUSHETSPLIKT
Alle tillitsvalgte og ansatte i sameiet plikter å hindre at andre får tilgang til det vedkommende
i forbindelse med tjenesten eller arbeidet har fått vite om noens personlige forhold.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Den
tillitsvalgte eller ansatte kan ikke utnytte opplysinger som nevnt ovenfor i egen virksomhet
eller i tjeneste for andre.

21.
BRANNSIKKERHET
Seksjonseier er ansvarlig for at det forefinnes funksjonsdyktig røykvarsler og
brannslokkingsutstyr i bruksenheten. Seksjonseier er ansvarlig for at dette er i forskriftmessig
stand. Styret har anledning til å foreta periodisk kontroll av at funksjonsdyktig røykvarsler og
brannslokkingsutstyr forefinnes i bruksenheten.
Det må tas hensyn til brannsikkerhet og til andre beboere ved røyking på fellesareal. Grilling
kan bare skje med elektrisk grill eller gassgrill. Beholdere med gass skal oppbevares stående,
over bakkenivå og på et godt ventilert sted og ellers oppbevares ihht gjeldende forskrift.
Sameiet har et eget punkt om Brannsikkerhet i IK-systemet.

20.
FORSIKRING
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er
ansvarlig for at fullverdigforsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Ved skade på
bruksenhet som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseier betale egenandelen. Ved
utvendig skade, eller ved skade på bruksenhet som skyldes ytre forhold, eller ved skade for
øvrig på sameiets eiendom, skal sameiet dekke egenandelen. Om en seksjonseier påfører
skade på fellesarealer og/eller andre bruksenheter, kan styret pålegge denne eieren å betale
forsikringens egenandel helt eller delvis. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke
omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte seksjonseier selv forsikre på
betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte seksjonseier.

19.
REVISJON OG REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående
kalenderår skal legges frem på ordinært årsmøte. Sameiets revisor velges av årsmøtet og
tjenestegjør inntil ny revisor velges.
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KJØPSBETINGELSER
Meglerforetak:

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054, Torgarden
7434 TRONDHEIM

A22: Johan Arnt Høiseths veg 22, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 22 i
Trondheim kommune.
A23: Johan Arnt Høiseths veg 23, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 23 i
Trondheim kommune.
A24: Johan Arnt Høiseths veg 24, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 24 i
Trondheim kommune.

Tomt:
Oppdragsnr.: 49200084
KJØPSBETINGELSER for rekkehus under oppføring i prosjektet Høiseth
Hage Trinn 3 (A19 - A24) av 18.05.2020

Eksakt tomteareal vil foreligge etter endelig oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonssøknad eller
sameievedtekter.

A

Regulering:

KJØPSBETINGELSER

for rekkehus under oppføring i prosjektet Høiseth Hage Trinn 3 (A19 - A24) av
18.05.2020

Beskrivelse av Prosjektet:
Høiseth er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere byggefelt og trinn.
Høiseth Hage består av 89 rekkehus og 7 eneboliger og ligger på felt B13 og B14 i
områdets reguleringsplan.
Disse kjøpsbetingelsene gjelder for bolig A19 - A24.

Eiendommen omfattes av reguleringsplan Lund Østre trinn 2, R20130031. Boligen
ligger på område B13 og B14, og er regulert til boligbebyggelse. Det gjøres
oppmerksom på utbygging av øvrige felt i reguleringsplanen. Skisser/ illustrasjoner
over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering
av det enkelte område og utbyggingstakt.
Rammesøknad er gitt 05.01.17. Endring i rammetillatelse og igangsettingstillatelse
trinn 2 er gitt 24.04.17.
Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til
kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

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

Adresse og matrikkelnummer:
A19: Johan Arnt Høiseths veg 19, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 19 i
Trondheim kommune.
A20: Johan Arnt Høiseths veg 20, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 20 i
Trondheim kommune.
A21: Johan Arnt Høiseths veg 21, 7089 Heimdal. Gnr. 177 Bnr. 823 Snr. 21 i
Trondheim kommune.
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Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.

Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eiendommen er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan det likevel utstede

midlertidig brukstillatelse når kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper kan
overta og bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes
av kommunen. Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet for at gjenstående
arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen,
skal kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med
tvangsmulkt eller forelegg.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse,
og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og
megler før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av
ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av retten til tilbakehold ved overtakelse.

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

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

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale
følgende omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi 					
kr. 600.000,					kr 15.000,- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.					
kr 585,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t.					
kr 585,- Stiftelsesgebyr sameie					
kr 2.000,- Startkapital					kr 10.000,- Startkapital Lund Østre Velforening					
kr 2.500,-

Pris
Se prisliste.

Finansiering
Kjøper er innforstått med at en for selger, tilfredsstillende finansieringsbevis
for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht.
Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre
formidlet til utbyggers byggelånsbank. Finansieringsbevisets gyldighet må
vare frem til overtakelse. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til
finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført av
EiendomsMegler1.

Tilknytting og grunnabonnement tv/internett bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og
dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers
ansvar og risiko.

Kommunale avgifter og formuesverdi:
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av skatteetaten og kommune etter
ferdigstillelse.
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Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp
av oppgjøret bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av
ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse av
ferdigattest.

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.

KJØPSBETINGELSER
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.

driftskostnader. Felleskostnadene er stipulert og basert på erfaringstall, og det tas
derfor forbehold om endringer i budsjettposter og fellesutgifter.
Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon og individuelt strømforbruk er
ikke inkludert i budsjettet, og faktureres direkte til hver enhet.

Sameie/forretningsfører:

Budsjettet er vedtatt.
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.

Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå bindende
forretningsføreravtale med 6-12 mnd oppsigelse.

A

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir valgt, og sameiets
budsjett, vedtekter og ev. husordensregler vil bli gjennomgått.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering i Brønnøysund
faktureres sameiet ved overtakelse, ev. via startkapital.

Vedtekter:
Vedtekter for sameiet er utarbeidet og vedtatt. Det forutsettes at kjøper
aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen.
Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til vedtektene og
eierseksjonsloven på sameiermøte.

Felleskostnader:

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling
og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i
eiendomsmeglingsloven.
Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum kr 10.000,- som settes av til
startkapital til sameiet.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader,
stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,
skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner
taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter
forbruk.
Eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).
Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer,
forretningsførsel, grunnabonnement tv/internett, kontigent Lund Østre
Velforening, p-kjeller, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre
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Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på
usolgte enheter.

Garasje/parkering:
Det vil bli etablert parkeringskjeller med 117 parkeringsplasser, samt utvendige
p-plasser på fellesareal.
Leiligheter med parkering får bruksrett via vedtektene eller seksjonert som
tilleggsareal.
Leiligheter med parkering fremgår av prisliste.

Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig med overtakelse av leiligheten/
boligen, og selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene.
Seksjonseier som får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass ved dokumenterte
behov for HC-plass fra annen seksjonseier.

•Heis
•Vaktmester
•Forretningsfører (Bonitas Eiendomsforvaltning AS)
•TV og internett (Get)

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Villaservice B13-B14 AS, org.nr: 915614671.
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.

Velforening
Det er pliktig medlemskap i Lund Østre Velforening som er etablert i boligfeltet.
Medlemskapet kan bli tinglyst som heftelse på eiendommen.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere
foreningens rettigheter og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle
private fellesanlegg, herunder fellesområder, ev. lekeplasser, felles adkomster,
og ev. felles tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal
vil bli fordelt på medlemmene, som bestående av alle bruksenheter innenfor
reguleringsplanen. Velforeningskontingenten faktureres sameiet, og tas inn via
felleskostandene.

Selgers forbehold:

Av innkallingen årsmøte for 2020 framgår at kontingenten foreslås økt fra 1.260,til kr 1.400,- pr år pr husstand. Dette kan medføre noe høyere felleskostnader.

Selgers forbehold skal senest være avklart innen 01.10.2020.
Forbehold anses avklart først når Selger har erklært dette uttrykkelig overfor
kjøper. Selv om omstendighetene i forbeholdene inntatt over er inntruffet, kan
Selger avvente erklæring om frafall av forbeholdene til fristen for avklaring av
forbeholdene er kommet.

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

Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig godkjenning i form av 			
igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.
• At det forhåndsselges 70 % av rekkehusene.
• At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
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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 kjøpe tilbud 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.

f.eks.:

KJØPSBETINGELSER

Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å slette forbeholdene innen fristen
selv om forbeholdene ikke er innfridd.
Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er innforstått med at det i et
slikt tilfelle er selger som bærer all risiko for å få prosjektet realisert.

A

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 oppfylles innen
ovennevnte frist. Partene har ved et slikt bortfall av kontrakten intet å kreve av
hverandre.

Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes erklæringer/panteheftelser
som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer
drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk/
renovasjon m.m.

Overtakelse:
Beregnet ferdigstillelse er 3 - 9 mnd etter at selgers forbehold er erklært frafalt,
uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette beregnes
fra måned 10 etter sletting av selgers forbehold.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før
utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker
før forretningen skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av
begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for
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at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.
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 rekkehus/fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan
ikke nekte å overta selv om hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen
vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev
så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.
Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1-års befaringer avholdes
innenfor normal kontortid.

Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og utearealer skjer samtidig med at den enkelte bolig
overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer for å avdekke
evt. feil og mangler samt manglende ferdigstillelse.
Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av
kjøper selv om fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av
utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte
arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å
tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.
Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av
takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som

gjenstår for å få ferdigattest.

Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile uvedkommende pengeheftelser i
eiendomsretten.
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i eiendomsrett som vil følge eiendommen,
og som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter disse:

2017/1408438-1/200 15.12.2017 21:00 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 852
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 853
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 854
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 855
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 856
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 857
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 858
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE
BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544

A

2015/879130-1/200 24.09.2015 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
Bestemmelse om vann og kloakkledning
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Eiendommene gnr. 177 bnr. 811-832 gir hverandre gjensidige rettigheter til følgende
mot pliktig deltakelse til vedlikehold:
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2017/1408438-2/200 15.12.2017 21:00 BRUKSRETT
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 852
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 853
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 854
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 855
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 856
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 857
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 858
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
Gjelder lekeplass og grøntareal
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE
BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544
2017/1408438-3/200 15.12.2017 21:00 BESTEMMELSE OM PARKERING
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 852
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 853
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 854
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 855
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 856
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 857
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 858
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
Bestemmele om adkomst til parkering
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE
BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544
2017/1408438-4/200 15.12.2017 21:00 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 852
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 853
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 854

43

KJØPSBETINGELSER
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Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 855
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 856
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 857
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 858
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE
BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544
2017/1408438-5/200 15.12.2017 21:00 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 852
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 853
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 854
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 855
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 856
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 857
Rettighetshaver: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 858
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 177 BNR: 823
Bestemmelse om teknisk anlegg
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: TRONDHEIM KOMMUNE
BYUTVIKLING ORG.NR: 969 999 544
Da eiendommen er under utbygging, så gjøres kjøper kjent med at det kan påløpe
ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få prioritet etter.
Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser
som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike
erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.
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Generelle forutsetninger
Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Boligen er i
fortsettelsen omtalt som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper har levert megler
skriftlig bindende bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og
skriftlige opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for
kjøp av den aktuelle leiligheten.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg
inkl. tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på
dette tidspunkt. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot
hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og
bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger
i perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å
illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor
inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre
ting - som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse
som en del av avtalevilkårene for kjøpet.
Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av
vederlaget i inntil 100 dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen 1 promille.

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

Garanti blir tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti vil denne bli tilsendt
forretningsfører/styreleder i sameiet.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger
forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne
dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

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.

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.

Vær oppmerksom på at det parallelt med reklamasjonsfristene også løper en
selvstendig foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som kan medføre at et
mangelskrav bortfaller som foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og selv
om man har reklamert innen «rimelig tid». Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige
skritt, reklamasjon etter bustadoppføringsloven er ikke tilstrekkelig. Reglene om
foreldelse er særlig relevant der mangler oppdages en tid etter overtagelse og/
eller der entreprenøren/selger ikke imøtekommer reklamasjonen.

Eierforhold:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie.
Kjøper vil få enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal.
Kjøpers øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av
eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 (eierseksjonsloven),
og vedtektene til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for
ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett), i medhold av
eierseksjonslovens § 31.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan kjøpe og erverve to boligseksjoner i
sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Dette gjelder også indirekte erverv.

Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare mot entreprenøren/selger, men
også garantisten, så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar foreldes etter
de samme regler som gjelder i forholdet til entreprenør/selger. Dette innebærer
at garantistens ansvar foreldes på selvstendig grunnlag og at det derfor er
svært viktig å også sørge for at foreldelse avbrytes også overfor garantisten,
idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger er uten betydning i forholdet til
garantisten.

Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de
nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 47.
Innholdet/vilkårene i garantien vil være i samsvar med det til enhver tid gjeldende
regelverk på det tidspunkt garantien utstedes.
Pt.t skal garantien gjelde i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. §
12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for boligdelens
fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse.
Garantiene sendes av praktiske årsaker til EiendomsMegler1 på vegne av kjøper.

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.
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A

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

KJØPSBETINGELSER

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle
vinduer leveres med åpningsmulighet.

A

Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare med selger vedr. skjøter/overganger
etc samt begrensete muligheter for tilpasninger.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert
som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også
ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere
byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet
som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om
det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte
bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet
opphold.

Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a)
som vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer,
b)
som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c)
som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til
Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve
tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøperens
side. Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.
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Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør
kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Uten §47-garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling
sammen med kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje via meglers klientkonto.
Dersom det likevel inngås avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper fra
selger eller underleverandør, skal forfall tidligst være samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de tidsmessige konsekvensene av de
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om selgeren vil påberope seg
tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene.
Selger kan kreve påslag på kundeendringene.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler
forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret
fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes
selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§
52 og 53.
Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan
likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale
forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt omkostninger
er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til
betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp
innbetalt til meglers klientkonto.

Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de
frister som er avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer
tilrefdsstillende finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er avtalt
eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan selger med 10 dagers
varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap etter reglene i
Bustadoppføringslova § 58.

i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på
kontraktsinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. «Forsinkelser»
eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir
selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av
kjøper.
For kontrakter der selgers forbehold ikke er slettet ved avtaleinngåelsen, tar selger
forbehold om å kunne forlenge fristen for sletting av sine forbehold for det tilfelle
at det oppstår forsinkelse knyttet til de prosesser forbeholdene er knyttet til som
følge av COVID-19- pandemien.
Denne kontraktsbestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre
kontraktsbestemmelser.

Forsinket levering:

Energimerking:

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.

Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen,
med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har
fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse,
må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for
eiendommen.

Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 («koronavirus») pandemien
Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til COVID-19
(”koronaviruset”) har medført at flere stater, herunder Norge, har iverksatt
tiltak for å begrense smittespredningen. Generelt sett har dette allerede
forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter i kontaktskjedene.
Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet
med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og

A

Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse
og/eller hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet ledd annet
punktum.

Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i
bruksareal (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig
bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og
balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som
et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å
være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner,
byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom
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KJØPSBETINGELSER
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.

A

Videresalg av kontraktsposisjon:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne
kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse og
c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers konto et administrasjonsgebyr til
megler på kr
10.000,- inkl. mva.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for
boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for
transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta
eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget
reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i
Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker å endre kontraktspart/hjemmelsforhold,
vil det påløpe et gebyr til megler på kr 10.000,- inkl. mva. for utarbeidelse av
transportkontrakt og endring av skjøte/dokumenter.
Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse til selskap og
blancoskjøte.
Endring krever selgers samtykke.

Vedlegg til kontrakt:
Vedtatte budsjett og vedtekter, tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger
er vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler.
Avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som i sin
helhet kan leses på lovdata.no.
Dersom kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler kontaktes slik at kjøper får
utlevert et eksemplar av lovene.

Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
er megler pliktig å gjennomføre kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av
bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av begge parter i handelen, herunder
plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på
vegne av andre enn seg selv. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet
kopi av legitimasjon også fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av
kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument, skjer
senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig
som bud inngis.
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.

Transport/endring av avtalen:
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til bud og
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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 (eks mva) som belastes selger:
Provisjon kr 1,4%, oppgjørsgebyr kr 3200,-.

A

Budgiving:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende
kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake
sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved
salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering
for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt
fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av
selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.
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MARKEDETS BESTE
TV- OG BREDBÅNDSTILBUD
I Get er vi lidenskapelig opptatt av å skape de beste kundeopplevelsene. Å gi deg den råeste teknologien på en enkel
og brukervennlig måte vil alltid være et mål for oss. Med digital-tv fra Get er du sikret den beste brukeropplevelsen, og
full valgfrihet til å skreddersy din egen tv-underholdning. Get bredbånd gir deg ekstreme hastigheter og vi har mange
smarte tilleggstjenester som gjør hverdagen din litt enklere.
På Høiseth er Get valgt som leverandør av alle dine tv- og bredbåndstjenester. Hver enkelt husstand får digital-tv og
internett 20/20 Mbit. I tillegg får du tilgang til en rekke smarte tilleggsprodukter og tjenester, blant annet:
• Ekstra tv-kanaler
• Økt internetthastighet
• Get filmleie
• Get tv på nettbrett og mobil

get.no
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v/
v/
bekreftet av

Lån i				
Egenkapital i			
Finansiering kr.			

❏ Ja

❏ Nei
❏ Nei

❏ Finn.no

			

tlf.				

kr

tlf/e-post				

Dato/kl.

kr

kr

❏ Facebook

tlf/e-post				

❏ i posten

+ omkostninger iht. prisliste

❏ via bekjente

Personnr.
Tlf.			Mobil			
E-post:
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift					

Personnr.
Tlf.			Mobil			
E-post:
Adresse
Poststadr.
Sted			Dato
Underskrift					

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

Navn

Navn

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

BUDGIVER 2

BUDGIVER 1

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

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ❏ Ja

v/

❏ i avisen

Lån i				

FINANSIERINGSPLAN:

Eventuelle forbehold:

Hvor oppdaget jeg først prosjektet?

Kjøpesum iht. prisliste kr. ____________________			

Rekkehus nr._______

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP FOR Høiseth Hage rekkehus

BUDSKJEMA

Et boligprosjekt utviklet av

feltutbygging as

Jørgen Rostad
Avd.leder/Eiendomsmegler
Telefon 928 06 483
Ane Nes
Eiendomsmegler
Telefon 915 88 153
Malin Pedersen
Eiendomsmegler
Telefon 911 64 806
Maren Smedhaug
Eiendomsmegler
Telefon 957 28 666
Mari Østgaard Buaas
Eiendomsmegler
Telefon 948 11 965

www.hoisethhage.no

