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UTSIKTSREKKEHUS
Akkurat der de skal være

SALGSTRINN 4

Rekke 5

Rekke 6

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Rekkehus B. 3 etasjer
4 soverom BRA 115 kvm – Husrekke 5

A13

A12

A11

Rekke 6
Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Rekkehus A. 2 etasjer

• Separat vaskerom
• Romslig bad på 8,4 kvm
• Separat wc
• 4 (3) soverom
• 3 terrasser
• Takterrasse
• Sportsbod
• 2 alt. planløsninger

A10

A9

• Høy takhøyde
• Store vindusflater
• Utvendig sportsbod
• separat vaskerom
• Romslig bad på 7,3 kvm
• Separat wc
• Garderoberom
• 2 alt. planløsninger
• Balkong og terrasse

3 soverom BRA 96 kvm – Husrekke 5 og 6
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Rekke 5
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Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Nyt livet i Væretrøa Park. Panoramautsikt – og her snakker vi virkelig utsikt utover fjorden med
sene, flammende røde solnedganger og kort vei til byen eller til Værnes hvis du skal besøke
resten av verden.
Et godt sted å være for hele familien. Her blir det trygt å leke for de minste og hvor de største
bare kan senke skuldrene og kjenne på den gode følelsen av at her har familien det godt.

Beliggenhet – akkurat slik den skal være.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Væretrøa Park

Her er det godt å være

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Flott utsikt fra stua er jo ikke alle forunt – nyt den.

Utsikt – akkurat slik den skal være.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Gode solforhold og flott utsikt

Nyter go ́være

Alt du trenger i passe avstand unna

Akkurat slik det skal være.
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Rekkehus 3 etasjer
4 soverom BRA 115 kvm - Husrekke 5 Type B

• HØY TAKHØYDE

• SEPARAT VASKEROM

• GARDEROBEROM

• STORE VINDUSFLATER

• ROMSLIG BAD PÅ 8,4 KVM

• 2 ALT. PLANLØSNINGER

• UTVENDIG SPORTSBOD

• SEPARAT WC

• BALKONG OG TERRASSE
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PRINS

En trygg og god plass å bo for alle i familien

Estenstadmarka med godt turterreng, sommer som vinter

Tilværelsen – akkurat slik den skal være.

Akkurat slik det bør være

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Gode planløsninger. Lyse og åpne løsninger

Boliger – akkurat slik de skal være.

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Illustrasjon. Endringer vil forekomme

Væretrøa Park
Væretrøa Park er stedet for deg og familiene som vil bo på landet og samtidig sentralt med kort
vei til byen. Her kan du bo i et trygt miljø og ha tilgang til egen parsellhage. Nyte egendyrkede
gulrøtter på terrassen og se solen gå ned over Fosen og fjorden.
TOBB og Selberg Arkitekter har sammen utviklet et rekkehusområde for de som skal kjøpe sin
første bolig eller for de som vil ha en lettstelt og ny bolig med fantastisk sol og utsiktsforhold.
Prosjektet er lokalisert på Være Østre, ved porten til byen og i nærhet til marka og fjorden med
fjæra og Væreholmen som et yndet rekreasjonsområde.
Vi har valgt et lettstelt fasademateriale og har tenkt ut en fargepalett som gjenspeiler fargene i
landskapet og på samme tid viser at hvert rekkehus tilhører sin familie.
Rekkehusene er utviklet med et enkelt formspråk og arealeffektive planløsning over to eller tre
plan. Både sokkelplan og inngangsplanet møter hagen og terrenget. God kontakt med utearealet
gir en ekstra opplevelse av rommene. Alle rekkehus og leiligheter har gode lysforhold og privat
balkong eller terrasse. Utvendig bod og plass for sykkel. Bil parkeringen er lagt til p- kjelleren.
Dette gjør at boligområdet blir trafikksikkert for barn og voksne.
Innvendig har leilighetene en lys og tiltalende materialbruk med parkett på gulv i oppholdsrom
og flis på gulv og vegg i baderom. Solid innredning på kjøkken og bad.

Nært

Så fint kan det være

TOBB – Hvem er vi?
Boligbyggelaget TOBB er et andelslag som ble grunnlagt i
1945, og er et av landets eldste boligbyggelag. TOBB er eid
av over 63 000 medlemmer. Hovedformålet til TOBB er å
bygge og forvalte boliger til sine medlemmer.
TOBB-medlemmer har forkjøpsrett på tusenvis av boliger
i Trondheim og omegn. Gjennom storbysamarbeidet har
medlemmene også forkjøpsrett på boliger i flere andre byer,
samt fortrinnsrett på hundrevis av leieboliger.
TOBB har forretningsførsel og forvaltnings- tjenester for over
700 boligselskap. Dvs. over 30 000 boliger. Vi forvalter boliger
fra Molde i sør til Rørvik i nord.
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Leveransebeskrivelse
GENERELT
Boligen leveres nøkkelferdig med kvaliteter i henhold til
denne beskrivelse.

100 boliger i feltet, fordelt på rekkehus og leiligheter.
Eiendomsmelger 1 Midt-Norge er engasjert som megler
og vil forestå salget og oppgjøret av boligene.

Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere
om bygningenes viktigste kvaliteter og funksjoner. Den
suppleres av romskjema som redegjør speielt for overflater og utstyrsleveranse for hver enkelt bolig.
Ved eventuelt motstridende innhold mellom denne
beskrivelse og romskjema, gjelder leveransebeskrivelsen
foran romskjema.

Salgstrinn 4 i Væretrøa Park består av i alt 3 rekkehus
(type B) i husrekke 5 og 9 rekkehus (type A) i husrekke 6.

Denne beskrivelse gjelder også foran tegninger,
illustrasjoner, brosjyrer og opplysninger gitt på internett.
Innholdet i denne beskrivelse er gitt med forbehold om
rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,
uten å forringe den generelle standard.

Her får du tilgang til egen parsellhage. Nyte egendyrkede gulrøtter
på terrassen mens du ser solen gå ned over Fosenalpene og fjorden.

– Takket være

PROSJEKTETS ART OG OMFANG
Væretrøa Park er et boligprosjekt på Ranheim i Trondheim kommune, og med Være Østre Utbyggingsselskap
AS som utbygger. TOBB er eier og administrerer
utbyggingen.
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan Være Østre,
PlanID: r20150048. Eiendommen er regulert til Boligformål.
Det vi bli en trinnvis utbygging av området, hvor dette
materialet omhandler 1. byggetrinn. Det er planlagt ca

For å oppfylle reguleringsplanens bestemmelser vil det
kunne forekomme endringer i fasade, støyskjerming,
branntiltak, valg av bygningsmateriale og øvrige uttrykk
i forhold til illustrasjoner/tegninger i prospekt, uten at
dette gir grunnlag for tilbakehold eller kompensasjon.
EIENDOMMEN
Tomten for vil bli fradelt fra gnr/bnr 27/2 og vil få eget
gnr/bnr. Eiendommen vil senere bli sekjsonert.
Det gjøres oppmerksom på at videre utbygging i området vil skje i hht reguleringsplan. Kjøper er innforstått
med og aksepterer de ulempene som naturlig følger
med under gjennomføring av byggeprosjektet også
etter at innflytting har funnet sted.
UTOMHUS
Utomhusplan er av illustrativ karakter. Mellom rekkene
vil det være grøntarealer til felles bruk for beboerne.
Utearealene vil få alminnelig god kvalitet.
Prosjekteringen er ikke fullført og det vil kunne bli
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endringer i forhold til det som er vist på utomhusplan.
EGEN PARSELLHAGE
Utbygger har inngått avtale med grunneier om leie
av et areal på ca 1,5 da for etablering og drift av parsellhage. Arealet ligger i tilknytning til tomtearealet i sør/
vest, jfr. utomhusplan. Avtalen er inngått for 10 år og
kan forlenges. Avtalen vil bli transportert til kjøperne
i boligprosjektet, sannsynligvis via et realsameie eller
velforening.
PARKERING
Hver bolig får tildelt en parkeringsplass i p-kjeller.
P-kjeller bygges imidlertid i senere byggetrinn. Dersom
p-kjeller ikke er ferdig bygd ved innflytting av rekkehus,
vil det bli en midlertidig løsning med bakkeparkering
på felles parkeringsplass.
I henhold til vedtatt reguleringsplan er det ikke tillatt
med parkeringsplass foran eller ved det enkelte rekkehus. Hensikten med dette er å legge til rette for trygge
og gode vilkår for barns lek, ferdsel og oppvekst.
Gjesteparkering vil bli på merkede plasser m.a. ved
adkomst til boligområdet.
RENOVASJON
Det skal bygges anlegg for avfallsug i boligområdet.
Det kan også her bli en midlertidig løsning med bruk av
ordinære avfallscontainere i hht Trondheim Renholdsverk sine retningslinjer. Midlertidig løsning vil gjelde
frem til avfaallsuget er ferdig.
UTVENDIGE FELLESAREALER
Fellesarealer og felles infrastruktur skal eies, driftes og
vedlikeholdes av sameie/velforening hvor alle samierne/
andeleierne deltar. Det blir etablert foreløpige vedtekter
og budsjett for sameiet/velforeningen.
Fellesarealene defineres som alle arealer som ikke
ligger innenfor en boenhet, herunder blant annet:
Interne veier og fortau i boligområdet.
Parkeringskjeller, felles pakeringsplasser.
Utvendige fellesanlegg og lekeplasser
Endringer i fellesarealer kan forekomme.
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BÆRESTYSTEM OG YTTERVEGGER
Yttervegger utføres i hovedsak i betong og tre med
isolert bindingsverk, utvendig vindtetting og kledning.

INNERDØRER
Innvendige dører er hvitmalte, glatte dører med beslag
og videre. Ferdigbehandlet hvit karm fra fabrikk.

FASADER
Fasader er planlagt med behandlet trepanel med innslag av plater.

GULV
Gulv i p-kjeller utføres med betongheller evt. betong.
(NB! P-kjeller bygges i et senere byggetrinn)
Gulv i kjøkken, stue, soverom og innvendig bod leveres
med 3 - stavs hvitlasert eikeparkett.
Gulv i bad leveres med membran og flis.
Gulv i vaskerom leveres med membran og flis.
Gulv i entre leveres med flis.
Gulv i separat WC/toalett leveres med flis.
Gulv i sportsbod leveres med kostet betong

YTTERTAK
Tak utføres som luftet pulttak med utvendig avrenning
eller flatt tak med innvendig avrenning.
VINDUER OG YTTERDØRER
Vinduer og dører i ytterveggene utføres i henhold til
forskriftenes krav. Karmene leveres med farge hvit innvendig og utvendig. Dør og vindusforinger i yttervegger
vil være i hvit farge.
Rekkehus B19 har ingen endevindu på østvegg.
BALKONGER, TERRASSER OG TAKTERRASSER
Terrasse leveres med dekke av trykkimpregnerte materialer og rekkverk av trespiler med innslag av glass.
Trykkimpregnert dekke leveres ikke oljet. Terrasser på
bakkenivå leveres uten rekkverk.
INNERVEGGER
Bærende innervegger blir utført i trekonstruksjon evt.
betong.
Med unntak av vegger i baderom og annen presisering
nedenfor leveres alle vegger og himlinger med gips,
sparklet og malt hvitt. Vegger i bad leveres flislagt.
Betongvegger leveres sandsparklet og malt.
Vegg mellom benk- og overskap på kjøkken; flis som
tilvalg.
TRAPP
Utført i tre. Spilerekkverk og håndlist malt hvit.
SJAKTER
Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring
av tekniske anlegg er ikke påført tegninger. Sjakter vil
gjennom detaljprosjekteringen bli etablert der det er
vurdert til mest hensiktsmessig. Plassering av sjakter
kan ikke endres ved tilvalgsprosess.

HIMLING
Himlinger leveres med gips, sparklet og malt.
Himling/tak som er nedforet for fremføring av tekniske
installasjoner leveres med overflate av gips, helsparklet
og malt. I himlingene på baderom benyttes malte fuktbestandige gipsplater.
Himlingshøyde i rom på plan 0/begge boligtyper: standard
ca 2,7 m., men det kan forekomme nedforinger grunnet
ventilasjon m.m. Minimum romhøyde vil likevel være 2,4 m.
Himlingshøyde i rom på plan 1/type A; min 2,4 m for rom
som er beregnet for varig opphold. For rom som ikke er
beregnet for varig opphold vil romhøyde være min. 2,2m.
Himlingshøyde i rom på plan 1/type B: 2,6 m. Nedforinger
kan forekomme i enkelte rom. Minimum romhøyde vil
likevel være 2,4 m.
Himlingshøyde i rom plan 2/type B: ved bruk av skråtak
kan mindre områder av rom ha lavere romhøyde enn
2,4 m., men gjennomsnittlig romhøyde vil være 2,4 m
eller større.

LISTVERK OG UTFORINGER
Listverk leveres ferdig hvitmalt fra fabrikk og med synlige
spikerhull, skjøter, gjæringer osv.
Utforinger leveres i hvit utførelse.
Listfritt ved tak
KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med hvite slette fronter. Integrerte
hvitevarer er inkludert i leveransen.
Komplett kjøkken inkluderer: Induksjons platetopp,
oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys. Kjøkkenventilator
tilpasset øvrig innredning. Benkeplater leveres i laminat
med rett kant. Synlige skjøter. Alle skap og skuffer har
demping.
BAD
Det leveres baderomsinnredning med hvite slette fronter,
bredde 120 cm som vist på tegning.
Bad leveres med underskap med nedfelt servant. Speil
med lyskilde over servant.
Det leveres dusjvegger i klart sikkerhetsglass.
Ettgreps blandebatterier. Dusjgarnityr (oppheng, armatur og dusjhode)
Vegghengt toalett.
Fordelingsskap for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i teknisk rom eller i våtrom. Anleggene kan
også være plassert i andre rom avhengig av planløsning,
men det legges vekt på å finne brukervennlig plassering.
VASKEROM/BOD
Opplegg for vaskemaskin, tørketrommel og utslagsvask.
(Benkplate, innredning, vaskemaskin og tørketrommel
inngår ikke i leveransen). Ventilasjonsaggregat planlegges
plasssert her.
WC/TOALETT
Det leveres veggmontert toalett og servant tilpasset
rommets størrelse

Overgang mellom vegg og himling leveres med lister.
INNKASSINGER
For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler samt
brannissolering og evt. andre konstruktive elementer
kan det være aktuelt å etablere horisontale og vertikale
innkassinger.

WALK-IN/BOD
Bod leveres uten innredning.
GARDEROBESKAP
Det medfølger ikke garderobeskap/garderobeløsning
som vist på plantegninger. Det blir avsatt plass til 1 m
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garderobeskap per sengeplass i soverom.
OPPVARMING
Det installeres elektrisk oppvarming i rekkehus. I tillegg
monteres det stålpipe over tak og ned til underkant
yttertak, slik at ildsted og pipe kan kobles til av den
enkelte eier om, eller når dette ønskes. Ved bestilling
innen nærmere angitt frist kan utbygger levere ildsted
ferdig tilkoplet til en avtalt fast pris. Ildsted med tilkopling
til pipe inngår ikke standard leveranse, men er vist/stiplet
på salgstegning.
På bad, vaskerom/bod, entre og WC/toalett leveres
varmekabel med komfortvarme i gulv, med termostat.
VENTILASJON
Det leveres individuelt balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning og filtrert tilluft til hver leilighet. Anlegget kan styres individuelt for hver leilighet. Aggregat
plasseres der prosjekteringen viser det mest hensiktsmessig ift. tekniske løsninger og føringsveier. F. eks. i
bod, integrert i kjøkkenventilator, garderobe/entre og
himling. På tegninger er det plasert i vaskerom/bod.
VARMTVANN
Varmt forbruksvann levers fra egen varmtvannstank
i hver enkelt bolig, og er tilknyttet boligens elektriske
anlegg.
KALDT VANN
Det monteres egen vannmåler i hver bolig/rekkehus.
Hver bolig får ett eget tappested for kaldt vann utvendig.
ELEKTRO
Det elektriske anlegget er skjult med unntak mot murt
eller støpte vegger og på lydskillevegger. Her leveres
åpent anlegg. Anlegget bygges opp med individuelle
målere for leiligheter, og egen måler for fellesarealer.
Sikringsskap med automatsikringer plasseres i bod for
hver leilighet. For øvrig gjelder NEK400.
Kjøper vil få tilsendt egen elektrotegning som viser
plassering av de elektriske punktene.
Alle leilighetene utstyres med «hjemme-borte»-bryter
for samlet styring av lys.

KABEL-TV/INTERNETT
Utbygger vil på vegne av sameiet inngått avtale med
leverandør om leveranse av bredbånd og kabel-tv. I
abonnementet er det forutsatt bindingstid på 5 år fra
ferdigstilling av byggetrinnet. Anlegget leveres klart til
bruk. Grunnabonnementet betales av beboerne over
felleskostnader til sameiet.
Hver enkelt beboer har anledning til å oppgradere
hastighet på data og utvide TV-pakken etter direkte
avtale med leverandør. Det samme gjelder tilleggstjenester utover grunnpakken, f. eks. bredbåndstelefoni.
Det leverer ett uttak på stue. Ekstra TV/data-punkt kan
bestilles som tilvalg.
NØKKELSYSTEM OG DØRKKLOKKE
Det leveres systemnøkkel som går til postkasse, inngangsdør, parkering og dør til egen utvendig bod.
Det leveres ringeapparat med utvendig ringeknapp
ved inngangsdør for hver boenhet.
BRANN- OG RØYKVARSLING
Brannvarslingsanlegg i henhold til forskriftskrav.
Røykvarslere og pulverapparat leveres til hver leilighet.
Komfyrvakt over koketopp i hver leilighet
TILVALG
Prosjektet inneholder gode kvaliteter. Mot en prisjustering
vil hver enkelt få anledning til å gjøre tilvalg innenfor et
visst tidsrom i byggeprosessen. Informasjon og tilbud
om dette blir sendt ved et senere tidspunkt. Det åpnes
for følgende tilvalg:
Annen type kjøkkeninnredning innenfor
leverandørens utvalg
Annen type baderomsinnredning innenfor
leverandørens utvalg
Garderobeskap
Annen type parkett eller golvbelegg
Annen type flis
Annen type innerdører innenfor leverandørens
utvalg
Ekstra kontakter, doble eller 4-veis
Diverse sanitærutstyr (dusjhjørne, badekar etc.)
Malte kontrastvegger eller andre fargevalg
Flere uttak for kabel-TV/bredbånd
Malt listverk etter montering (ikke synlige spikerhull)
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Innfelte downlights der det er teknisk mulig øvrige
steder i leiligheten enn entre/gang og bad
El-stikk for lading av sykkel/bil.
Ildsted med tilkobling til pipe som er montert
av utbygger fra underkant yttertak til over tak.

Kjøper vil bli innkalt til et felles tilvalgsmøte med
utbygger for gjennomgang av leveranse og bestilling
av eventuelle kundetilvalg. Kostnader knyttet til kundetilvalg forfaller til betaling sammen med kjøpesummen
for leiligheten og skal senest betales ved overtakelsen
av leiligheten.

FØLGENDE ENDRINGER TILLATES BLANT ANNET IKKE:
Flytting av vegger, døråpninger og vinduer
Endringer som berører husets
bærekonstruksjoner
Flytting av sanitærutstyr og tilhørende
røropplegg
Flytting og forandring på ventilasjonsanlegget
Alle utvendige bygningsmessige- og tekniske
løsninger
Trondheim, 13.02.2019
Være Østre Utbyggingsselskap AS
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ROM

GULV

VEGG

TAK

ELEKTRO

ENTRE

Flis, farge matt grå. 30x30 cm
Ferdig malt listverk, hvit

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Varmekabel i gulv

GANG

Parkett, 3-stavs hvitlasert eik,
min. 13 mm.
Listverk; ferdig malt hvit

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Ved nedforing; downlights (antall
tilpasset rom), m/dimmer.

TOALETT

Flis. Farge mørk grå. 10x10 cm.

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Lyspunkt i tak.
Gulvvarme

STUE/KJØKKEN

Parkett, 3-stavs hvitlasert eik,
13 mm.
Listverk; ferdig malt hvit

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
1 uttak for TV/bredbånd med
tilhørende stikkontakter ihht
forskriftskrav

BAD

Flis. Farge mørk grå. 20x20 cm/
5x5 cm i dusjsone.
Nedsenket i dusjsone.

Flislagt. Farge; hvit, matt. 20x40 cm.

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Downlights m/ dimmer.
Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Varmekabel i gulv m/termostat.

Veggmontert klosett.
Dusj; garnityr og dusjarmatur,
sluk. Dusjvegger: herdet glass,
rettvinklet og innadslående.
Servant med blandebatteri og
trykkpropp.

Benkeplate.
1 stk underskap.
1 stk overskap.
Hvite fronter.
Speil.
1 stk. dorullholder.
(Badekar inngår ikke leveranse.)

BOD/VASKEROM

Flis, med sluk

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Varmekabel i gulv m/termostat.

Avløp og kran for tilkopling av
vaskemaskin. Opplegg for tilkopling
av tørketrommel og utslagsvask.

Avsatt plass til vaskemaskin,
tørketrommel og utslagsvask.
Avsatt plass til ventilasjonsaggregat.
(Benkeplate/innredning inngår ikke
i leveranse)

SOVEROM

Parkett, 3-stavs hvitlasert eik, 13 mm.
Listverk; ferdig malt hvit

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Lyspunkt i tak.

WALK-IN/BOD

Parkett, 3-stavs hvitlasert eik, 13 mm.
Listverk; ferdig malt hvit

Gips/betong, sparklet og malt;
lys farge

Gips, sparklet og malt; hvit farge.
Ved nedforing eller innkassing;
sparklet og malt gips, hvit.

Lys og stikkontakter i hht NEK 400.
Lyspunkt i tak.
Skap for El/Nett/Data med nødvendig
antall stikkontakter.

TERRASSE PÅ MARK

Impregnerte terrassebord

Royalimpregnert trepanel ihht
fasadetegninger.
Skillevegger i royalimpregnert tre

Hus type B; delvis overbygd av
balkong. med trepanel i himling.

1 stk utelys på vegg
1 stk dobbel stikk

TAKTERASSER

Impregnerte terrassebord

Royalimpregnert trepanel med
innslag av glassrekkverk.

1 stk utelys på vegg
1 stk dobbel stikkontakt

BOD UTVENDIG

Vannfaste trefiberplater

Trefiberplater ubehandlet

1 lampe i tak med bryter
1 stk dobbel stikkontakt

UTEPLASS FORAN BOLIG
FELLES UTEPLASS

SANITÆR

ANNET
Ringeklokke med ringeknapp
ved inngangsdør

Veggmontert klosett.
Servant m/blandebatteri.
Stålpipe monteres over tak og ned
til underkant yttertak/ himling.
(Ildsted og tilkopling inngår ikke.
Kan leveres som tilvalg)

Garderobeskap inngår ikke i l
everanse

Type B; plan 2; ett trinn opp fra gulv
loftstue til takterrasse

1 stk tappepunkt/kaldt vann.

Betongheller/ grøntareal
Grøntareal mellom rekkehusene
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GENERELT
DØRER

VINDUER

LISTER/GERIKTER

OVERFLATER

VENTILASJON

ELEKTRO

Dørblad glatte,
hvitmalt.

Vedlikeholdsfrie
vinduer i PVC.
Farge utvendig og
innvendig: hvit.

Hvite, glatte gerikter.
Synlig innfesting.

Malte flater har
samme standard
farge i alle rom.
Himlinger; hvit.

Balansert
ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinning i hht forskriftskrav.
Ventilasjonsanlegget vil være
plassert i bod.

Skjult anlegg,
med unntak av ved
lydskillevegger og
betongvegger. Alle
stikkontakter er
jordet. Hver leilighet
har egen strømmåler.

Skyvedører i
hht plantegning
Ytterdør
m/dørkikkert.

GENERELT

BRANNSIKKERHET
Røykdetektorer blir plassert i hht forskrift på
egnede steder i boligen.

ANTENNE/TV/DATA

DIVERSE

Signal for kabel-TV og bredbånd leveres til et
punkt i stue.
Mulig med tilvalg for etablering av flere punkt.

Som standard kan velges alternativ flis, farge
på vegg, innvendige dører og parkett mot et
pristillegg.
Evt. planendringer prises på forespørsel.

INNREDNINGER
Kjøkkeninnredning.
Hvitevarer integrert.
Komfyr, platetopp m/induksjon, kjøl/fryseskap og oppvaskmaskin. Avtrekkshette som
integrert volumhette i overskap over platetopp.
Benkbeslag med nedfelt vask.
Innredninger og hvitevarer levers fra anerkjent
leverandør.

BADESTRAND I NÆRHETEN

— kan ikke la være :-)

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.

Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM
Oppdragsnr.: 49180735

KJØPSBETINGELSER

for rekkehus under oppføring i prosjektet Væretrøa Park Trinn 4 av 13.02.2019

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:
Væretrøa Park er et utbyggingsområde som skal
utbygges over flere trinn med ca 100 boliger totalt
fordelt på rekkehus og leiligheter. Disse kjøpsbetingelsene gjelder for 12 stk rekkehus i bygg
5 og 6.
Rekkehusene skal oppføres på felt B2 og leilighetsbyggene skal oppføres på B1 i områdets
reguleringsplan.
De øvrige trinnene med rekkehus og leiligheter
vil bli organisert som eierseksjonssameier og/
eller borettslag. Felles lek/grøntarealer er planlagt
skilt ut som egne matrikler og deretter organisert
som realsameie/velforening. Parkeringskjeller kan
bli organisert som anleggseiendom, da denne vil
ligge under grunnen til leilighetsbyggene.
Selger forbeholder seg retten til å endre organiseringen
mht antall enheter/byggetrinn/eieform avhengig
av fremdrift og salgstakt.
Det er på vegne av kjøperne inngått avtale om leie
av parsellhage. Se under velforening/realsameie
for mer informasjon.
ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Eiendommen har pt. ikke adresse.
Eiendommen har pr i dag gnr. 27 og bnr. 2 i Trondheim
kommune.
Eiendommen vil bli fradelt og seksjonert, og hvert
rekkehus blir tildelt endelig matrikkelnummer med
eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger
står fritt til å bestemme seksjonsnummer.
TOMT:
Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling og
endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten
disponeres av seksjonseierne enten i henhold til
seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.
REGULERING:
Eiendommen omfattes av Være Østre, del av gnr/
bnr 27/2, detaljregulering – Reguleringsbestemmelser,
godkjent i bystyret 16.11.2017. Området er regulert

til boligformål.
Boligene innenfor planen skal tilknyttes mobilt
avfallssug. Parkering skal i hovedsak foregå i felles
parkeringskjeller som ligger under boligbebyggelsen/
blokkbebyggelsen.
Det skal opparbeides lekeplasser i minimum tre av
fem mellomrom mellom bebyggelse i område B2.
Det tillates etablering av besøksparkering på bakken
innenfor felt B1.
Innkjøring til parkeringskjeller iht. utomhus/
situasjonskart er ikke endelig vedtatt.
Skolekapasitet er pt. under behandling hos bystyret.
Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler,
og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Det gjøres oppmerksom på at videre utbygging i
området vil skje i hht reguleringsplan.
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:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når
eiendommen er ferdigstilt.
Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning
så kan det likevel utstedes 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, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt
eller forelegg.

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

ØKONOMI
PRIS
Se prisliste.
FINANSIERING
Kjøper er innforstått med at irreversibelt
finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal
forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht.
Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse
opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers
byggelånsbank. Finansieringsbevisets gyldighet
må vare frem til overtakelse. Hvis nåværende
bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering
av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter
meglertakst utført av EiendomsMegler1.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved
aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis,
er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne
påberope avtalen som vesentlig misligholdt og
heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger
knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes
av kjøper.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine
mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om
dette.
OMKOSTNINGER:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper
i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
- Dokumentavgift,
2,5 % av tomteverdi 		
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t.
- Tinglysingsgebyr
pantedokument p.t.

Se prisliste.
kr 525,kr 525,-

- Stiftelsesgebyr sameie		
- Stiftelsesgebyr
velforening/realsameie 		
- Startkapital sameie		

kr 5.000,kr 2.000,kr 10.000,-

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger 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 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, anledning til å
stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale
med 6-12 mnd oppsigelse.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt
styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets
budsjett, vedtekter og ev. husordensregler.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for
registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved
overtakelse ev. via startkapital.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet
anses ikke som eiendomsmegling og omfattes
dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av TOBB 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).
Utbygger forbeholder seg retten til å reseksjonere

slik at de neste byggetrinn 2 og 3 blir innlemmet
i trinn 1 og organisert som ett sameie (totalt 32
seksjoner). Denne retten er videre regulert i egen
avtale mellom sameiet og utbygger. Trinn 1 kan bli
utvidet med det antall seksjoner som gjelder for de
neste trinnene, og kjøper kan ikke motsette seg dette.
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.
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.
Felleskostnader ihht. budsjett antas å skal dekke
bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo), kontingent
p-kjeller/velforening og fellesarealer og andre
driftskostnader. Felleskostnadene er stipulert og
basert på erfaringstall. Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon 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.
FORKJØPSRETT:
Om kjøper ikke er medlem i TOBB, så må kjøper

registrere seg som medlem snarest, før bindende
bekreftelse på kjøp leveres megler.
Innmelding kan gjøres på tobb.no eller ved å ringe
TOBB på tlf 73 83 15 00. Medlemskap i TOBB koster
kr 400,-. Årlig medlemskontingent påfølgende år
er fom 1.1.18 på kr 300, og faktureres via felleskostnadene.
Boligbyggelaget TOBB er forretningsfører og vil
organisere opprettelsen av sameiet og har tilgang
til TOBBs fordelsprogram med gunstige avtaler på
bl.annet forsikring, strøm og telefoni.
Det er forkjøpsrett for medlemmene i TOBB. Konferer
megler vedrørende frist for å melde forkjøpsrett.
Dersom seksjon skifter eier, har disse forkjøpsrett i
denne rekkefølge:
1.
2.

Seksjonseier i Sameiet Væretrøa Park
Andelseier i Boligbyggelaget TOBB,
utpekt av boligbyggelaget.

GARASJE/PARKERING:
Det vil bli etablert felles parkeringskjeller med ca
100 parkeringsplasser, og rekkehusene i bygg 5 og
6 vil disponere 1 stk. p-plass hver.
P-kjelleren vil bli felles for leilighetsbyggene og
rekkehusene og vil ligge under leilighetsblokkene.
Parkeringsdekning for bil og sykkel er i henhold til
kommuneplanens bestemmelser: minimum 1,2 bil
per boenhet og 2 sykler per boenhet. Det tillates
etablering av besøksparkering på bakken innenfor
B1 og B2.
Parkeringskjelleren planlegges fradelt som en
anleggseiendom og organisert som et realsameie.
Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig
med overtakelse av boligen, men overskjøting av
ideell andel kan skje først etter ferdigstillelse av
hele prosjektet. Selger forbeholder seg retten til å
fordele parkeringsplassene.
Seksjonseier som får tildelt HC-plass, må påregne
bytte av plass ved dokumenterte behov for HCplass fra annen seksjonseier.
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.
Selger forbeholder seg retten til å omorganisere
parkeringskjeller underveis, avhengig av offentlige
forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt.
utvide/ redusere parkeringskjeller.
Parkeringskjeller vil sannsynligvis ikke bli ferdig
oppført før innflytting av rekkehusene.
Det vil i så fall bli etablert en midlertidig løsning

med utendørs biloppstillingsplasser på fellesareal.
Parkeringsplassene i parkeringskjelleren er prosjektert med utgangspunkt i anbefalinger gitt av
Direktoratet for byggkvalitet og Byggforskserien
detaljblad 312.130. Kjøpere med spesielle behov
hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp
med selger før kjøpe tilbud inngis.
VELFORENING/REALSAMEIE:
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening/
realsameie som blir etablert i boligfeltet.
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, felles p-kjeller og
ev. felles tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning
av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene,
som bestående av alle bruksenheter innenfor
reguleringsplanen eller hvert felt (B1 og B2).
Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte
ev. overskjøting av fellesareal om det skjer som
opprettelse av realsameie eller overskjøting til
velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal
er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og
betales ved overskjøting.
Selger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av hjemmel for dette realsameiet til alle
trinn innenfor feltet er ferdigstilt. Eiendommen
tilhørende realsameiet overtas trinnvis iht
ferdigstillelse. Selger har rett til å viderefakturere
faktiske kostnader for overtatte arealer, herunder
eiendomsskatt o.l selv om overskjøting ikke er
foretatt. Det gjøres oppmerksom på at overskjøting
av fellesareal på et senere tidspunkt enn overtakelse
av boligen ikke gir grunnlag for tilbakehold av
kjøpesum.
PARSELLHAGE:
Utbygger har inngått avtale med grunneier om leie
av et areal på ca 1,5 da for etablering og drift av
parsellhage. Arealet ligger i tilknytning til tomtearealet
i sør/vest, jfr. utomhusplan. Avtalen er inngått for
10 år og kan forlenges. Avtalen vil bli transportert
til kjøperne i boligprosjektet, sannsynligvis via et
realsameie eller velforening.
Utdrag fra avtale inngått mellom selger og
hjemmelshaver:
Væretrøa Østre Utbyggingsselskap AS (heretter
VØU AS) har rett til å etablere parsellhage på i
området avmerket i kartbilag (vedlegg 1). Parsellhagen
vil bestå av om lag 1,5 dekar jord for dyrking i tillegg
til enkel redskapsbod med opplegg for vann og strøm.

I tillegg gir VØU AS rett til å etablere en enkel
gangvei til området og å legge nødvendig infrastruktur til parsellhagen som for eksempel vannledning og strøm.
Avtalen gjelder i 10 år fra signering og er uoppsigelig i perioden. Avtalen kan forlenges dersom
begge parter samtykker. Ved opphør av avtalen er
den VØU AS har transportert avtalen til forpliktet
til å istandsette området ved å fjerne alt løsøre og
ikke-naglefast utstyr.
Det betales ikke leie i perioden.
Bruker av parsellhagen skal holde plassen i orden
og for øvrig benytte den på en slik måte at det ikke
oppstår unødig slitasje eller ulempe.
INFORMASJON FRA SELGER:
Etableres: Ferdigstilles etter nærmere orientering.
Områdets totale størrelse: ca. 1500 m2
Antall parseller: Avklares senere, det planlegges
en til hver boenhet
Størrelsen på parsellene: 6 m2.
Årspris pr. parsell: 300,- som skal brukes til drift
og vedlikehold.
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Deler av området
gjøres tilgjengelig
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Medlemmene
må bo i Væretrøa Park.
Det opprettes eget styre for parsellhagen.
Medlemmer må i fellesskap vedta regler for
bruk , drift og vedlikehold.
Vannforsyning: Vann blir fremlagt.
Felles redskapsbod: Enkel redskapsbod etableres.
Styre og vedtekter: Etableres ved oppstart.
Områdets reguleringsstatus: LNFR-areal
G.nr/B.nr: 27/2
Grunneier: Kjetil Wæhre
Forvaltningsansvar: Parsellhagen låner området
av realsameiet Væretrøa Park
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Leieavtale inngått for 10 år, og kan forlenges. Realsameiet kan nedlegge parsellhagen etter styrevedtak
LEVERANDØRAVTALER:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å
inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler
og andre avtaler med ev. følgende leverandører:
Ø
Ø
Ø

Vaktmesterselskap, vaktselskap og
serviceverter.
Forretningsfører
Leie av parsellhage
Leverandør av TV og internett

Ø
Utbygger vil på vegne av sameiet inngå avtale om
leveranse av bredbånd og kabel-tv. I abonnementet

er det forutsatt bindingstid på 5 år fra ferdigstilling
av byggetrinnet. Anlegget leveres klart til bruk.
Grunnabonnementet betales av beboerne over
felleskostnader til sameiet.
Hver enkelt beboer har anledning til å oppgradere
hastighet på data og utvide TV-pakken etter
direkte avtale med leverandør. Det samme gjelder
tilleggstjenester utover grunnpakken, f. eks. bredbåndstelefoni. Det leverer ett uttak på stue. Ekstra
TV/data-punkt kan bestilles som tilvalg.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
SELGER:
Være Østre Utbyggingsselskap AS, org.nr:913 277
538.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og
forpliktelser, etter nærværende avtale til annet selskap innenfor samme konsern eller annet selskap
som kontrolleres direkte eller indirekte av de som
i dag kontrollerer selger. Med ”overdra” menes
enhver form for overdragelse. For overdragelse
til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig
grunn.
SELGERS FORBEHOLD:
Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende
offentlig godkjenning i form av
igangsettingstillatelse innvilges for prosjektet.
• At det forhåndsselges 70% av rekkehusene,
av totalt 32 rekkehus.
• At, en for selger, tilfredsstillende byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet i sin helhet.
Selgers forbehold skal senest være avklart innen
30.12.2019.
Forbehold anses avklart først når Selger har erklært
dette uttrykkelig overfor kjøper. Selv om omstendighetene i forbeholdene inntatt over er inntruffet,
kan Selger avvente erklæring om frafall av forbeholdene til fristen for avklaring av forbeholdene er
kommet.
Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv velge å
slette forbeholdene innen fristen selv om forbeholdene ikke er innfridd.
Dette er ikke meglers avgjørelse og ansvar, og
kjøper er innforstått med at det i et slikt tilfelle
er selger som bærer all risiko for å få prosjektet
realisert.

Parter er ubundet av kontrakten dersom forbehold
ikke 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:
Det tas sikte på ferdigstillelse innen 16 måneder
etter at selgers forbehold er erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
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. Overtakelsekan tidligst skje når det foreligger ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter
at overtagelse har funnet sted. En forutsetning
for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt
oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt
på meglers klientkonto.
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 seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen
vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling
av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.
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 rekkehus overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhusarealer med
styret for sameiet 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 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:
1887/990047-1/107 21.05.1887 BESTEMMELSE OM
GJERDE
1896/900062-1/107 25.01.1896 ERKLÆRING/
AVTALE. Rett i Væres sæterbolig for Gnr.27 Bnr,1
1916/900119-1/107 17.10.1916 ERKLÆRING/AVTALE.
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/
jernbanegrunn
1920/900231-1/107 16.11.1920 ERKLÆRING/
AVTALE. Skjønn vedr. Fjæremsfossen.

1952/303495-1/107 21.06.1952 BESTEMMELSE OM
VANNRETT. Rettighetshaver:KNR:5001GNR:27BNR:8
1957/301239-1/107 28.02.1957 BESTEMMELSE OM
GJERDE
1961/300268-1/107 13.01.1961 ERKLÆRING/
AVTALE
Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
1962/303605-1/107 28.06.1962 ERKLÆRING/
AVTALE
Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/
jernbanegrunn
1969/141-1/107 06.01.1969 BESTEMMELSE OM
VANNRETT
1969/13964-2/107 18.10.1969 BESTEMMELSE OM
VANNRETT
Rettighetshaver:KNR: 5001GNR:27BNR:15. Med
flere bestemmelser
1972/5408-1/107 24.04.1972 ERKLÆRING/
AVTALE
Rett for Norges statsbaner til fylling av stein for
utlegging av kontrafyllyng på denne eiendom.
1979/17007-1/107 15.10.1979 BEST. OM
ADKOMSTRETT
Bestemmelse om vannrett. Med flere bestemmelser.

1945/300448-2/107 27.02.1945 BESTEMMELSE
OM VEG

1979/17008-1/107 16.10.1979 BEST. OM
ADKOMSTRETT
Bestemmelse om vann/kloakkledning. Med flere
bestemmelser

1949/303238-1/107 18.06.1949 ERKLÆRING/
AVTALE. Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/
kabler/grøfter m.v.

1981/4739-1/107 24.03.1981 BESTEMMELSE OM
VEG
Rettighetshaver:KNR: 5001GNR:27BNR:19.
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1950/300982-1/107 20.02.1950 BESTEMMELSE OM
VANNRETT
Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver:
Være Vannverk.

1981/4740-1/107 24.03.1981 BESTEMMELSE OM
VEG. Bestemmelse om vann/kloakkledning

1950/302277-1/107 24.04.1950 SKJØNN. Vedrører
Værebekkens vestre løp.
1951/907769-1/107 28.11.1951 ERKLÆRING/
AVTALE. Skjønn vedr. Fjæremsfossen.
1952/302444-1/107 07.05.1952 BESTEMMELSE OM
VEG. Rettighetshaver:KNR: 5001 GNR:27 BNR:6
SNR 1 og 2. Bestemmelse om gjerde

1981/4741-1/107 24.03.1981 BESTEMMELSE OM
VEG. Bestemmelse om vann/kloakkledning
1981/7222-1/107 22.05.1981 BESTEMMELSE OM
VEG
Bestemmelse om vannrett. Med flere bestemmelser.
1981/11175-1/107 22.07.1981 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
1982/10169-1/107 06.07.1982 ERKLÆRING/

AVTALE. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
1982/10170-1/107 06.07.1982 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
1982/10171-1/107 06.07.1982 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
1982/10172-1/107 06.07.1982 ERKLÆRING/AVTALE.
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
1987/4042-1/107 17.02.1987 BEST. OM
ADKOMSTRETT
1991/14516-1/107 13.08.1991 ERKLÆRING/
AVTALE
Rettighetshaver:KNR: 5001GNR:27BNR:169 og
BNR 172
Under visse forutsetninger rett til kjøp av et areal
ca. 91 m2.
Under visse forutsetninger rett til kjøp av et areal:
320kvm
1995/10411-2/107 14.06.1995 ERKLÆRING/AVTALE
Bolig og garasje på ”Blåveishaugen” er unntatt fra
salget
1995/10411-3/107 14.06.1995 ERKLÆRING/
AVTALE. Rettighetshaver: WÆHRE HÅKON
Gjelder ”Blåveishaugen” med rett til veg,ledninger
m.m. Prioritet etter kr.2.200.000,-.
2002/17832-1/107 09.09.2002 ERKLÆRING/
AVTALE
Bestemmelse om bebyggelse med flere
bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
2005/12763-1/107 29.06.2005 LEIEAVTALE
Leie fra dato : 08.06.2005. Leietid : 10 år, Leiebeløp
: NOK 2 500 pr. år
Rettighetshaver: LOQAL AS ORG.NR:985 178 747
Gjelder basestasjon for Kabel-TV uten rett til
forlengelse
Bestemmelse om bebyggelse og bestemmelse om
adkomstrett m.m
2010/819740-1/200 22.10.2010 RETTSBOK
Rettighetshaver: OBOS NYE HJEM NIDAROS AS
ORG.NR:992 147 989
Rett til anlegg og drift av veier med tilhørende
anlegg og installasjoner
2011/890997-1/200 31.10.2011 ERKLÆRING/
AVTALE
Rettighetshaver:KNR: 5001GNR:27BNR:201. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

2013/10791-1/200 07.01.2013 ERKLÆRING/
AVTALE
Rettighetshaver: TRONDHEIM KOMMUNE ORG.
NR:942 110 464
Bestemmelse om bebyggelse med flere bestemmelser. Rett for kommunen til å anlegge og
vedlikeholde ledninger m.m.
2013/697287-1/200 21.08.2013 BESTEMMELSE OM
VANNLEDN.
Rettighetshaver: TRONDHEIM KOMMUNE ORG.
NR:942 110 464
2013/697287-2/200 21.08.2013 BESTEMMELSE
OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver: TRONDHEIM KOMMUNE ORG.
NR:942 110 464. Bestemmelse om ryddebelte
2014/325134-2/200 24.04.2014 ERKLÆRING/
AVTALE
Bestemmelser om fordeling av gevinst ved salg av
tomter, ekspropriasjon m.m.
Oppr. tinglyst 16.01.1969 i doknr. 715. Feilaktig
slettet. Gjeninnført iht tingl § 18 jf vedtak av
22.04.2014 CR e.f.
2016/500261-3/200 06.06.2016 BEST. OM VANN/
KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver:KNR: 5001GNR:27BNR:220. Kan
ikke slettes uten samtykke fra kommunen
2017/140411-1/200 15.02.2017 ERKLÆRING
/AVTALE
Rettighetshaver: TROFJORD AS ORG.NR:815 464
702. Opsjon til å kjøpe deler av eiendommen.
Med flere bestemmelser.
Da eiendommen er under utbygging/fradeling, så
gjøres kjøper kjent med at det kan påløpe ytterligere
heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få
prioritet etter.
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.
Megler har sendt en forespørsel til Trondheim
kommune om det vil bli tinglyst et refusjonskrav
på eiendommen, og kommunen har i brev av
17.10.2018 svart følgende:
Være Østre, gnr. 27 bnr. 2 – refusjonsplikt
Vi viser til deres e-poster av 3. og 8. oktober 2018
med forespørsel om det vil bli tinglyst refusjonsplikt til kommunen i forbindelse med at eiendommen gnr. 27 bnr. 2 er under fradeling.

Ved søknad om deling av eiendom vil bygningsmyndigheten i kommunen vurdere om opparbeidelsesplikten i plan- og bygningsloven § 18-1 er
oppfylt, det vil si om offentlig teknisk infrastruktur
(veg, vann og avløp) er opparbeidet i henhold til
gjeldende reguleringsplan og de krav som følger
av plan- og bygningsloven. Ved en eventuell
dispensasjon fra opparbeidelsesplikten stilles
det vanligvis vilkår om at det skal inngås avtale
med Eierskapsenheten om eiendommens andel
av kostnader ved fremtidig opparbeidelse av de
offentlige anleggene (refusjonsplikt).

prospekt/brosjyremateriell, de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle leiligheten.

Vi kan informere om at det er påstartet forhandlinger
mellom Trondheim kommune og utbygger
Være Østre Utbyggingsselskap AS om inngåelse
av utbyggingsavtale med grunnlag i reguleringsplan r20150048. Formålet med avtalen er å gjøre
området byggeklart i henhold til reguleringsplanens
bestemmelser med hensyn til gjennomføring av de
offentlige anleggene.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle illustrasjoner,
frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, fotos,
annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet
for å illustrere prosjektet. Beskrivelser, mv. vil derfor inneholde detaljer - eksempelvis arkitektoniske
og bygningsmessige detaljer, herunder plassering
og form på dører og vinduer, materialvalg, farger,
beplantning, innredning, møbler, tekst og annet
som ikke vil være en del av 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.

Dersom kommunen skulle kreve at det blir tinglyst
et refusjonskrav, så gjøres dette ved at det blir
tinglyst en heftelse med pantesikkerhet i eiendommen, og erfaringsmessig er pantedokumentet
i størrelsesorden kr. 100.000 - 150.000,-. Dette
fordi det i noen tilfeller er mest hensiktsmessig å
oppgradere de offentlige anleggene på et senere
tidspunkt enn byggetiltaket. I slike tilfeller gis det
byggetillatelse, men på vilkår at eiendommen skal
være med på å betale sin andel av kostnadene når
de offentlige anleggene blir bygd. Det er imidlertid
de faktiske kostnadene som fordeles når anlegget
bygges, men begrenset oppad til verdiøkningen
tiltaket har for eiendommen. Pantedokumentets
pålydende er derfor ikke en fastsatt kostnad
(ingen nedre/øvre grense for hva tomteeier må
ut med). Kjøper plikter å informere sin bank om
forannevnte forhold, og videre at kommunen kan
kreve at deres pantedokument skal tinglyses med
1. prioritet. Alternativet til utsatt bygging/deltakelse
er at tiltakene bygges i forbindelse med den enkelte
utbygging/deling av eiendom.

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

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.

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt
tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil 100
dager der det er eietomt, på festet tomt er satsen
1 promille.
KONTRAKTSVILKÅR:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov
av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om
oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene
selger og kjøper om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.
Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å
erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg
retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å
måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende
lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse
der kjøper anses som profesjonell/investor, eller
når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen
i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast
eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel
velge å selge etter Bustadoppføringslova.

EIERFORHOLD:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i
et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk
av sin leilighet med eventuelt tinglyst tilleggsareal.
Kjøpers øvrige rettigheter som medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen
(Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til enhver tid. Sameiet har
pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav
og forpliktelser overfor sameiet (legalpanterett), i
medhold av eierseksjonslovens § 31.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve
to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv
av fritidsbolig.
GARANTIER:
For enhetersom 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 EiendomsMegler 1 på vegne av kjøper. Garanti blir
tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti
vil denne bli tilsendt forretningsfører/styreleder i
sameiet.
Eventuelle mangler må varsles til selger så snart
som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at
det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden
er 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova
§ 30.
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 når det har gått en del tid etter
overtagelse og/eller der entreprenøren/selger ikke
imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare
mot entreprenøren/selger, men også garantisten,
så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar
foreldes etter de samme regler som gjelder i forholdet til entreprenør/selger. Dette innebærer at

garantistens ansvar foreldes på selvstendig grunnlag og at det derfor er svært viktig å også sørge
for at foreldelse avbrytes også overfor garantisten,
idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger er
uten betydning i forholdet til garantisten.

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.

BYGGBESKRIVELSE/LEVERANSEBESKRIVELSE:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal
angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres
med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse
etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke
er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk
forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være
i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk
Standard NS 3420.

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.

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift,
så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med
åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer
i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som vurderes hensiktsmessig etter
hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene
skal ikkeredusere 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 gjennomførevesentlige 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

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.
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 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 etter reglene i Bustadoppføringslova § 58.
Selger forbeholder seg retten til å heve kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven § 57 annet
ledd annet punktum.
FORSINKET LEVERING:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon
til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer
at forsinkelser som skyldes force majure, streik,
ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til
å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes
spesielt å tilpasse dette forhold ved ev salg av
nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann,
vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt
oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en
tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til
ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen
til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for
kjøper ved slik forsinkelse.
ENERGIMERKING:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og
merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse,
må disse fremlegges senest i forbindelse med
utstedelse av ferdigattest for eiendommen.
AREALANGIVELSE:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings
materiale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å
betrakte som omtrentlig areal. Dette arealet angir
leilighetens areal innenfor omsluttende vegger,
inklusiv areal for ev. innvendig bod. I tillegg til
bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt
parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de
oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte
som et ca. areal, har partene ingen krav mot
hverandre dersom arealet skulle vise seg å være
5 % mindre/større enn markedsført areal.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgs-

prospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang
til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger
er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag
av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom
på, eller som kjøper på tross av oppfordring har
unnlatt å sette seg inn i.

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.

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.

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.

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.
TRANSPORT AV AVTALEN:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter
samtykke fra selger og forutsetter at:
a)

b)
c)
d)

ny kjøper trer inn i de samme rettigheter
og forpliktelser som følger av denne
kontrakten og eventuelle tilleggs- og
endringskontrakter,
ny kjøper fremlegger tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse og
at opprinnelig kjøper har innbetalt til
meglers konto et administrasjonsgebyr til
megler på kr 10.000,- inkl. mva.
at opprinnelig kjøper har innbetalt til
meglers konto et administrasjonsgebyr til
selger på kr 25.000,- inkl. mva

Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke
bli akseptert. Ny kjøper må være godkjent av selger
senest 1 uke før avtalt overtakelse.
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.
VEDLEGG TIL KONTRAKT:
Stipulert budsjett, utkast til vedtekter, ev. tinglyste
erklæringer, leieavtale parsellhage og kommunale

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 (eks mva) som belastes selger:
Provisjon kr 1,10% av total salgssum.
BUDGIVING:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er
profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1
rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i
henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan

trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter
at denne har kommet til meglers kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold,
også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og
pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er
solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.
TIL ORIENTERING:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med
bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige,
selger og selgers leverandører. All informasjon er
godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
prospekt og prisliste.

Gode solforhold og flott utsikt

Nyter go ́være

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet.
Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det
de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er
i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at
andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en
urimelig eller unødvendig måte.

Vedtekter for
Sameiet Væretrøa Park

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten
forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. Dette omfatter slikt
som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/
montering av parabolantenne, varmepumpe, markise o.l.

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Væretrøa park. Sameiet er opprettet
ved søknad om seksjonering tinglyst xx.xx.xxxx
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av XX boligseksjoner på eiendommen gnr. XX,
bnr. XX i Trondheim kommune.
Utbygger forbeholder seg retten til å reseksjonere slik at de
neste byggetrinnene (trinn 2 og 3) blir innlemmet i trinn 1 og
organisert som ett sameie (totalt 32 seksjoner). Denne retten
er videre regulert i egen avtale mellom sameiet og utbygger.
Trinn 1 kan da bli utvidet med det antall seksjoner som gjelder
for de neste trinnene.
Denne bestemmelsen kan ikke endres uten skriftlig samtykke
fra utbygger.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt
en eller flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av
en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning,
med egen inngang.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte
bruksenheter er fellesareal.
Fastsettelse av sameiebrøken i søknad om seksjonering bygger
på seksjonenes bruksareal fratrukket evt. tilleggsarealer og
balkonger, oppmålt fra tegning. Sameiebrøken kan avvike fra
faktisk areal og kan ikke legges til grunn for arealberegning.
1-3 Tilknytningsforhold
Alle seksjonseiere må være medlemmer i Boligbyggelaget
TOBB og er pliktige medlemmer i velforening som eventuelt
opprettes i området.
Boligbyggelagslovens bestemmelser om medlemskap samt

4-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra
sameiet mottok melding om at seksjonen har skiftet eier, med
opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager
dersom sameiet har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at
seksjonen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til
laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før
meldingen om at seksjonen har skiftet eier.

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.

(org. nr. xxx.xxx.xxx)

1. NAVN

gjøre retten gjeldende innen gjeldende frister.

TOBBs utfyllende regler for medlemskap gjelder for alle medlemmer i TOBB.
1-4 Velforening
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening som evt. vil
bli etablert for boligområdet. Kostnadene ved forvaltning/drift
av velforeningen vil bli fordelt på medlemmene.
Det henvises til velforeningens egne vedtekter.

2. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de
begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut
sin egen seksjon.
(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to
boligseksjoner. Dette gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til
livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som
er sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies
eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere
seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål å skaffe
boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til
sine ansatte.
3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN
OG FELLESAREALER

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr
nåværende eller tidligere seksjonseiere har montert, slik
som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon
installasjonen tilhører.
3-2 Ordensregler
Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige
brukerne av eiendommen.

4-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i sameiet regnes fra dato for overtakelse av
seksjonen. Står flere seksjonseiere i sameiet med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
(2) Dersom ingen seksjonseiere i sameiet melder seg utpeker
boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal
få overta seksjonen. Står flere andelseiere i boligbyggelaget
med lik ansiennitet, avgjøres forkjøpsretten med loddtrekning
mellom disse.
(3) Forkjøpsretten skal kunngjøres på boligbyggelagets nettsider, eller på annen egnet måte.
(4) For øvrig når det gjelder forkjøpsretten gjelder lov om
borettslag §§ 4- 11 til og med 4-22, samt § 13-3 analogisk så
lenge bestemmelsene ikke er i strid med ufravikelige regler i
lov om løsningsretter.

4. FORKJØPSRETT
5. PARKERING
4-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom seksjon skifter eier, har disse forkjøpsrett i denne
rekkefølge:
1.
2.

Seksjonseier i Sameiet Væretrøa Park
Andelseier i Boligbyggelaget TOBB, utpekt av
boligbyggelaget.

Reglene vedrørende forkjøpsrett gjelder i 25 år fra sameiets
stiftelsesdato jfr. pkt 1-1 og lov om løysingsrettar § 6.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når seksjonen
overføres til ektefelle, til seksjonseiers eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand
som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres
gjeldende når seksjonen overføres på skifte etter separasjon
eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar seksjonen
etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens
§ 3. I de tilfellene som er nevnt i 2 pkt kan forkjøpsretten likevel
gjøres gjeldende dersom det er særlig om å gjøre for forkjøpsberettigede og det etter forholdene ikke virker urimelig, jfr. lov
om løysingsrettar § 8.
(3) Styret skal sørge for at de som er nevnt i 4-1 (1) får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne

5-1 Sameiets parkeringsplasser
Sameiet/seksjonseierne disponerer x parkeringsplasser i
felles parkeringskjeller.
5-2 Rettslig disposisjonsrett
Parkeringsplassene befinner seg på sameiets fellesarealer og
eies av sameierne i fellesskap. Hver seksjonseier har rett til
bruk av en parkeringsplass. Bruksretten til parkeringsplassen
skal følge den enkelte seksjon ved salg/overdragelse.
Den innbyrdes fordeling av plasser kan endres av styret. Dersom det foreligger saklig grunn og det ikke skaper vesentlig
ulempe for den/de seksjonseierne det gjelder, kan styret
vedta endringer i disposisjonsretten.
Seksjonseier har rett til å leie ut sin parkeringsplass men kun
til andre beboere i sameiet. All utleie skal på forhånd meddeles
styret.
Styret kan fastsette bruksreglement for bruk av parkeringskjeller.
5-3 Vedlikeholdsansvar
Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av parkeringsplassene.
5-4 Kostnadsfordeling
Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av parkeringsplassene
fordeles på seksjonseierne med like stor del per plass.

5-5 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge
ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en
parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder
som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom
det foreligger en saklig grunn.

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og
skadedyr.

erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på
bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

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

7. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

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

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

5-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret
pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass.
Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt
funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass er midlertidig og
varer kun så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten
gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og
bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med
nedsatt funksjonsevne.
Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har
vetorett mot endringen.

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å
sende skriftlig varsel til styret.
(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å
utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning i
henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv
om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.
(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal
erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

6. VEDLIKEHOLD

6-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

6-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at
skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges,
og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer,
inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like.
Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og
de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke
faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt,
jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon
og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige
skader.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

inventar
utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar
og vasker
apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
skap, benker, innvendige dører med karmer
listverk, skillevegger, tapet
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
vegg-, gulv- og himlingsplater
rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer
unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og
utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskiftning av
sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig
for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av isolerglass.
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne
frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong
eller lignende som ligger til bruksenheten.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som
går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og
felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å
føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det
ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting
av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og
ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten
for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som
nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal
varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper
unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal

7-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den
enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal
fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken, med
unntak av kostnader knyttet til kabel-tv/internett, kontingent
velforening osv. som fordeles likt pr. seksjon. Kostnader knyttet til parkeringskjeller fordeles i henhold til punkt 4-4. Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk.
Avregning av forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte.
(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier
seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling
enn det som følger av (1).

8-3 Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse
eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
9. STYRET OG DETS VEDTAK
9-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og
minimum to andre medlemmer. Varamedlemmer kan velges.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet
har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år.
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte
stemmene. Styrelederen skal velges særskilt.

7-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale
et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet,
eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.
Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til
framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik
avsetning.

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

7-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen
for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf.
eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært
betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

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

7-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser
etter sin sameierbrøk.
8. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD
8-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende
betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk og brudd på ordensregler.
8-2 Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig
misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å
selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt

9-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det
trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at
styret sammenkalles.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle
styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med
mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer
for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av
stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte
styremedlemmene skal undertegne protokollen.
9-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og
ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggen¬der i
samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
9-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas
med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om
ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i
det enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte
som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående
en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

9-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen
av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående
har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
9-6 Taushetsplikt
Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse, økonomi, sosiale forhold ol.) som de får
kjennskap til under sitt arbeid i styret. Taushetsplikten gjelder
overfor uvedkommende, så fremt det ikke foreligger en berettiget interesse for å holde opplysningene hemmelige.
9-7 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre
beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og
plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret
kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
10. ÅRSMØTET
10-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet
til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig
fordel på andre seksjonseieres bekostning.
10-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av
juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato
for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes
behandlet.
(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen
har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
10-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være
på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig
innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.

flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være
angitt i innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære
årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt
krav om det før fristen i vedtektenes punkt 10-2 (1).
10-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det
ordinære årsmøtet:
•
•
•

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

(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest
en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med
kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige
i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte,
kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i
innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på
årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning
i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i
innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle
til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
10-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med
forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet
medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til
å være til stede og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av
boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale
seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede
med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig
forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan
når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta
med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten
kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.
10-6 Møteledelse og protokoll

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også
elektronisk kommunikasjon.

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en
annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal
behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter
loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over
alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på
årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes

av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for
seksjonseierne.
10-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på
årsmøtet
I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes
etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke
avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta
beslutning om
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av
eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller
bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden
som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de
enkelte seksjonseiere.

10-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte
stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd
fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det
som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

10-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere
det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere
det gjelder:
•
•

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen
eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og
vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller
utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner
i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i
fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast
eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter
endres fra boligformål til annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens
§ 20 annet ledd annet punktum
g) endring av vedtektene.
10-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og
som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte
stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk
ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn
fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall
på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk
ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
10-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet

•

at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler
av fellesarealet vedlike
innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser
den rettslige disposisjonsretten over seksjonen
innføring av vedtektsbestemmelser om en annen
fordeling av felleskostnadene enn det som følger av
pkt. 7.

10-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet
dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride
mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som
er rettet mot en selv eller ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
11. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene
i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.
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SAMEIET VÆRETRØA PARK

SAMEIET VÆRETRØA PARK
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

Antall seksjoner:

32

Prisutvikling i %:

2,5

År 1

INNTEKTER
Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Forr.førsel/revisjon
Medlemskontingent TOBB
Tillegg kabel-tv / internett
Tillegg kontingent p-kjeller
Sum inntekter

DRIFTSBUDSJETT
OG

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER
FOR

KOSTNADER

Fordeling

Forretningsførerhonorar
Revisjonshonorar
Medlemskontingent TOBB
Styrehonorar inkl aga
Drift og vedlikehold (inkl.avsetning)
Plussplan/HMS
Vaktmestertjenester
Kabel-tv / internett
Bygningsforsikring
Fellesstrøm
Kontingent p-kjeller/velforening
Andre driftsutgifter

Flatt
Flatt
Flatt
Areal
Areal
Areal
Areal
Flatt
Areal
Areal
Flatt
Areal

Sum kostnader

År 2

År 3

År 4

År 5

320 000
433 600
76 800
9 600
153 600
115 200

444 440
78 720
9 840
157 440
118 080

455 551
80 688
10 086
161 376
121 032

466 940
82 705
10 338
165 410
124 058

478 613
84 773
10 597
169 546
127 159

1 108 800

808 520

828 733

849 451

870 688

64 000
12 800
9 600
30 000
130 000
74 000
50 000
153 600
89 600
30 000
115 200
30 000

65 600
13 120
9 840
30 750
133 250
8 900
51 250
157 440
91 840
30 750
118 080
30 750

67 240
13 448
10 086
31 519
136 581
9 123
52 531
161 376
94 136
31 519
121 032
31 519

68 921
13 784
10 338
32 307
139 996
9 351
53 845
165 410
96 489
32 307
124 058
32 307

70 644
14 129
10 597
33 114
143 496
39 584
55 191
169 546
98 902
33 114
127 159
33 114

788 800

741 570

760 109

779 112

828 590

DRIFTSRESULTAT I

320 000

66 950

68 624

70 339

42 098

ÅRSRESULTAT

320 000

66 950

68 624

70 339

42 098

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12

320 000
0
320 000

66 950
320 000
386 950

68 624
386 950
455 574

70 339
455 574
525 913

42 098
525 913
568 011

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

Antatt endring FK fra 01.01:

Budsjettforutsetninger
Felleskostnader:
Areal (BRA) er benyttet som fordelingsbrøk. Unntatt fra dette er kabel-tv/internett, kontingent
til p-kjeller, velforening og forr.førsel/revisjon som fordeles flatt. Vedlagte driftsbudsjett er
forslag. De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i
driftsbudsjett kan medføre endringer i felleskostnadene.
Innbetaling startkapital kr 10 000,- pr seksjon betales inn ved overtakelse og skal være en
oppstartskapital for sameiet.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.
Kabel-tv/internett er stipulert til kr 400kr/mnd pr seksjon. Leverandør er ikke valgt.
Fellesstrøm er estimert og det er tatt hensyn til belysning i sameiets fellesarealer.
Kommunale avgifter (vann/avløp, renovasjon og eiendomsavgifter) er ikke tatt med i sameiets
budsjett. Dette faktureres normalt ut til hver enkelt seksjonseier fra kommunen.
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle tilleggskontrakter som f.eks
hovednøkkelavtale.
Endringer i felleskostnadene:
Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjett, organisering, areal
(opp mot endelig seksjonering) eller uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre
endringer i felleskostnadene.

SAMEIET VÆRETRØA PARK
Boligbyggelaget TOBB

SAMEIET VÆRETRØA PARK
Leil

Ant.
Etg

nr

Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB
Trondheim, 13/02/2019

B17
B18
B19
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Areal
BRA

Felleskost
drift

Forr.førsel/
revisjon

Kabel-tv /
Kontingent
Medlemsk.
Internett p-kjeller/velfor.
TOBB

m2

per mnd

per mnd

per mnd

per mnd

per mnd

115
115
115
96
96
96
96
96
96
96
96
96

1 210
1 210
1 210
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010
1 010

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Felleskost
totalt
per mnd
2 135
2 135
2 135
1 935
1 935
1 935
1 935
1 935
1 935
1 935
1 935
1 935

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Væretrøa Park Trinn 4 Rekkehus nr._____________
Kjøpesumiht.prislistekr _____________________

+ omkostninger iht. prisliste

Hvor oppdaget jeg først prosjektet? ¨ i avisen ¨ i posten ¨ på Finn.no ¨ på Facebook ¨ av kjente
________________________________________________________________________________________
Eventuelle forbehold:
___________________________________________________________________________________________
_FINANSIERINGSPLAN:
VÆRETRØA PARK, TRYGT FOR BARNA

— og slik skal det jo også være

Låni

v/

tlf.
kr
E-post:
___________________________________________________________________________________________
Låni
v/
tlf.
kr
E-post:
___________________________________________________________________________________________
Egenkapitali
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Finansiering kr
bekreftetav
Dato/kl.
___________________________________________________________________________________________
______________________________
ØnskerfinansieringstilbudfraSpareBank1
☐Ja
☐Nei
ØnskerMeglerTakstfraEiendomsMegler1 ☐Ja
☐Nei
Undertegnedegirmeddettebindendebekreftelsepåkjøpavovennevnteeiendom. Undertegnede har gjort seg kjent
med komplett salgsinformasjon, og Bindendekjøpsbekreftelseeravgittiht.deavtalebetingelsersomfremgår
avsalgsoppgaven.Kjøpererinnforståttmedatkopiavlegitimasjonogfinansieringsbekreftelseforhelekjøpesummensk
alforeleggesmeglersammenmed
nærværendebindendebekreftelsepåkjøp.Bindendebekreftelsepåkjøpkanikketrekkestilbakeetteratdetteergjortkjent
formeglerpåvegneavselger. Bindende avtaleer regulertiht. Lovomavtaler av31. mai 1918.
BUDGIVER 1
BUDGIVER 2
Navn
Navn
__________________________________________________________________________________________
__
Personnr.
Personnr.
__________________________________________________________________________________________
Tlf.
Mobil
Tlf.
Mobil
__________________________________________________________________________________________
E-post:
E-post:
☐Har ikke__________________________________☐Har ikke ____________________________________
Adresse
Adresse
__________________________________________________________________________________________
Poststadr.
Poststadr.
__________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Sted
Dato
__________________________________________________________________________________________
Underskrift
Underskrift
__________________________________________________________________________________________
Budgiver2:Kopiavgyldiglegitimasjon(f.eks.førerkort)
Budgiver1:Kopiavgyldiglegitimasjon(f.eks.førerkort)

VÆRETRØA
PARK
ET BOLIGPROSJEKT
FRA TOBB

vtpark.no

Jan Erik Fjeldseth
Megler
Tlf. 932 54 144

