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ST R AU M E H AGE N
Utbygger/selger
Utbygger er Straumehagen Eiendomsutvikling AS.
Selskapet eies av StorBergen Boligbyggelag org.nr: 933045757,
Altus Eiendom AS org nr. 988 958 646 og
Veidekke Eiendom AS org.no: 936946348.
Megler
StorBergen Eiendomsmegler AS
Pb. 44 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Tlf: 55942700 – storbergen.no
Org.nr. 911 954 737
Ansvarlige meglere:
Kristin A. Stave og Silje Maurangsnes
Om prosjektet /organisasjonsform
Straumehagen vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet
vil bestå av en bygning med 43 leiligheter (boligseksjoner) og en
(eller flere) næringsseksjoner. Næringsdelen vil ligge i byggets 1. etasje.
Bygningen er på 6 etasjer, og inneholder både 2-, 3- og 4-roms
leiligheter fra 55 m2 til 110 m2 BRA. I underetasjen vil det bli bygget
et parkeringsanlegg. Hver leilighet får tilhørende sportsbod.

Økonomi
Priser
Det er utarbeidet en egen prisliste for prosjektet. Prislisten skal være
vedlagt salgsoppgaven. Avtalt kjøpesum er fast, og vil ikke bli justert
etter kontraktsinngåelse. Kjøpesummen inkluderer alle offentlige avgifter tilknyttet bygging av boligene. I tillegg kommer omkostninger som
er spesifisert nedenfor.
Omkostninger
1) Dokumentavgift av tomteverdi (2,5%) iht. sameiebrøk jfr. vedlagt
prisliste. Tomteverdien er satt til kr. 6.800.000,- for prosjektet,
og er grunnlag for beregning av dokumentavgift.
2) Tinglysingsgebyr av pantedokument:

kr.

525,- pr. stk.

3) Utskrift av grunnbok:

kr.

172,- pr. stk.

4) Tinglysningsgebyr skjøte:

kr.

525,-

5) Innbetaling til sameiet:

kr. 5.000,-

6) Evt. medlemskap i StorBergen:

kr.

800,- pr stk.

Felleskostnader
Felleskostnadene er anslått til ca. kr 20,- pr. m2 (BRA) pr. måned.
Areal på leilighetene blir normalt lagt til grunn for beregning.
Enkelte kostnader vil fordeles etter nytte eller forbruk.
Felleskostnader inkluderer bla. forretningsførsel og revisjon, styrehonorar, felles strøm, vedlikehold/avsetning til fremtidig vedlikehold,
vaktmestertjenester, renhold i gangene, forsikring av bygget (ikke
innbo), serviceavtaler på heis og lignende. I tillegg kommer utgifter til
kabel TV/internett pt. kr. 485,-pr. mnd., og drift av garasjeanlegg for
de som har parkeringsplass. Oppvarming blir avregnet oppimot faktisk
forbruk.

Styret i sameiet har ansvar for, og plikt, til å tilpasse de månedlige
felleskostnadene til de reelle utgifter sameiet har, og gjennom dette
sørge for at sameiet til enhver tid har en sunn økonomi.
Betalingsvilkår
Ved beslutning om oppstart betaler kjøper 10 % av kjøpesum.
Resterende del av kjøpesum, bestilte endringsarbeider, og alle omkostninger betales ved overtakelse. Forskuddet skal være fri egenkapital,
og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når
selger har stilt lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller da
selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende
garanti er stilt.
Likningsverdi
Likningsverdi er pt. ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten
årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis ca.
25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der bolig eier er
folkeregistrert) og ca. 50 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien
finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal.
Se skatteetaten.no for nærmere informasjon.
Forsikring
Boligene er forsikret av utbygger i byggeperioden. Videre plikter sameiet å tegne forsikring for bygningene etter overtakelsen. Hver enkelt
beboer tegner egen innboforsikring.

Offentlige forhold
Betegnelse
Gnr. 35 bnr. 49 i Fjell kommune. Tomtens areal er 1954 m2.
Eiendomsforhold / utenomhusareal
Felles eiertomt. Uteareal på plan 2 er forbeholdt boligseksjonene.
Sameiet skal ha ansvar for drift og vedlikehold av fellesareal.
Rettigheter/ forpliktelser/ servitutter
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende
sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kopi av servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.
Heftelser
Boligene vil være fri for økonomiske heftelser, med unntak av lovpålagt panterett til sameiet, som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte
sameiers fellesforpliktelser.
Vei/vann/ avløp
Vei, vann og avløp vil bli tilknyttet offentlig anlegg. Private ledninger
frem til offentlig påkoblingspunkt.

Reguleringsplan
Området er regulert til kombinerte formål i henhold til reguleringsplan,
Planer under arbeid: Reguleringsplan 20060053 205 RP Straume Senterområde, Felt S3 a (KDPL) (35) Reguleringsplan 20130001 362 DP Rv 555
Sotrasambandet Kolltveit -Knarrevik(Bg. Storavatnet)
Dokumentene kan sees hos megler.

Vedtekter
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for Sameiet. Endelige vedtekter
fastsettes av sameierne.

Sameie/Forretningsfører
Boligene vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Det er Fjell kommune
som er seksjoneringsmyndighet og beslutter endelig seksjonering.

Utleie
Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en
bruksenhet, og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å
eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.
Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og
budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen
forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides
husordens-/trivselsregler for sameiet.
Dersom det blir forsinkelser knyttet til seksjonering av eiendommen,
så kan dette få konsekvenser for hjemmelsoverføringen.
StorBergen Boligbyggelag vil være forretningsfører for Sameiet.

Konsesjon
Nei

Parkering
Se prisliste for nærmere informasjon om parkering.
Formidling av lån
Vi gjør oppmerksom på at StorBergen har avtale med Handelsbanken
om formidling av finansielle tjenester og mottar honorar for det.
Meglers vederlag
Meglers vederlag utgjør kr. 45.000,- pr. salg. Beløpet dekkes av selger.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglerforetak er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at megler har plikt til å melde fra om mistenkelige transaksjoner.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er et nybygg. Kommunale
avgifter kommer i tillegg til oppgitte felleskostnader.
Midlertidig brukstillatelse /Ferdigattest
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse
kan finne sted.

Diverse
Arealberegning
Boligenes arealer fremkommer av prislisten og av tegninger. Definisjonen
på arealene er: BRA -bruksareal - er leilighetens areal avgrenset av
ytterveggers innside. P-areal -primærareal - tilsvarer BRA, men er
fratrukket innvendig bod. P-arealet er summen av rom som inngår i
P-rom – primær rom - dvs. gang/vindfang/hall, stue, kjøkken, soverom,
bad, vaskerom. Alle arealer som er oppgitt i forbindelse med markedsføringen av prosjektet er å betrakte som ca. areal som baserer seg på
tegninger før detaljprosjektering. Det tas forbehold om mindre avvik av
angitte arealer.
Forkjøpsrett
Medlemmer i StorBergen har forkjøpsrett ved førstegangsutlysning.
Kontakt StorBergen for nærmere informasjon.
Medlemskap
Ved kontraktsinngåelse må kjøper være medlem av StorBergen Boligbyggelag.
Energiattest
Energiloven stiller krav til at alle boliger som selges skal ha en energiattest. Energiattesten skal vise bygningens energistandard. Dette
prosjektet selges parallelt med at det blir detaljplanlagt. Samtlige
leiligheter vil oppnå minimum energiklasse C. Endelig energiattest vil
foreligge og inngå som del av sluttdokumentasjonen på innflytningstidspunktet.

Salg av kontrakts posisjon
Videresalg før overtakelse og annen overføring av kontraktene er ikke
tillatt med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra utbygger.
Ved eventuelt samtykke til videresalg av kontrakten, belastes selgeren
med kr. 50.000,- til utbygger. Beløpene er inkl. mva. Dersom samtykke
til salg gis, og det oppnås gevinst ved salg, så kan ikke en mulig gevinst
utbetales til kjøper før hjemmel til andel er overført.
Avbestilling
Kjøper har etter bustadoppføringsloven rett til å avbestille boligen før
overtakelse. Kjøper vil være økonomisk ansvarlig for selgers eventuelle
tap som følge av avbestillingen, jfr. Bustadoppføringslovens § 52 og
§ 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må betales i sin helhet.
Endringer/tilvalg
Kjøper kan ikke kreve endringer/ tilleggsleveranser i leiligheten som
tilsvarer mer enn 15 % av vederlaget. Forøvrig vises det til Bustadoppføringslovens § 9. Megler gjør oppmerksom på at tilleggsbestillinger
som kreves betalt av selgers underleverandører i byggeperioden, ikke
er sikret av selgers garantier. Megler anbefaler at kjøper ved bestilling
avtaler at varene faktureres når boligen er klar for overtakelse.
Lover som ligger til grunn for kjøpet
Bustadoppføringslova legges til grunn ved avtaleinngåelse i forbrukerforhold. Avhendingsloven legges til grunn utenfor forbrukerforhold.
Når boligene er ferdigstilt selges boligene etter avhendingsloven til alle
kjøpere, også forbrukere.
Ferdigstillelse
Boligen antas å være klar til overtakelse i løpet av høsten 2016, forutsatt
at byggearbeider starter som planlagt høsten 2014.
Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt vil dette kunne
føre til en tilsvarende utsettelse av overtakelsestidspunktet.
Selger er ansvarlig for usolgte boliger i prosjektet.

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal
oversendes signert via faks/e-post eller leveres til prosjektmegler.
Kopi av ID skal vedlegges kjøpetilbudet.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før
forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme
om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av
flere leiligheter til samme kjøper.
Forbehold/Forutsetninger
Selgeren tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
Det tas forbehold om at utbygging kun skjer ved tilstrekkelig oppnådd
forhåndssalg og finansiering, samt nødvendige offentlige godkjennelser.
Partene er ubundet av kontrakten dersom forholdene angitt ikke inntrer
innen 01.02.15. Selger skal i tilfelle tilbakebetale eventuelle innbetalte
forskudd inklusive opptjente renter. Utover dette har ikke partene noe
ansvar overfor hverandre.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens
detaljutforming. Dette gjelder bla. møblering, kjøkkenløsning, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dører og vindusform. Bygningsmessige
detaljer og fasadedetaljer som utforming av fellesarealer, materialvalg,
beplantning etc. Øvrig belysningsutstyr, markiser, hvitevarer og annet
tilbehør, leveres ikke med mindre det fremkommer av denne leveransebeskrivelsen.
Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet. Det gjøres oppmerksom på at enkelte partier i leilighetene kan få nedsenket himling eller
innkassing langs vegger, i varierende størrelse, som følge av tekniske
installasjoner og føringsveier.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/
eller i konstruksjoner som er hensiktsmessige eller nødvendige for
bebyggelsen og de enkelte leiligheter uten forhåndsvarsel. Dette kan
være pga. pålegg fra offentlige myndigheter og lignende. Eventuelle
endringer skal ikke i nevneverdig grad redusere leveransens tilsiktede
kvalitet. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av
sportsboder og p-plasser.
Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets
generelle bestanddeler og funksjoner, og er således ikke en komplett
beskrivelse av leveransen. Bildene i prospektet er av illustrativ karakter.
Ved avvik mellom illustrasjoner og leveransebeskrivelse er det leveransebeskrivelse som gjelder.
Det tas forbehold om at det kan forekomme avvik fra oppgitt tomteareal.
Prosjektet er på et tidlig stadium, og kjøper må akseptere et lite avvik i
arealet for boligen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle
standarden. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og
avgiftsgrunnlaget.
Fremdriften av prosjektet er avhengig av endelig godkjenning fra
offentlige myndigheter. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel å regulere salgspris eller betingelser på usolgte boliger.
Det forutsettes at bud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten,
og en eventuell aksept gis under samme forutsetning.
Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved
kontraktsinngåelsen og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har
selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
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TEKNISK
LEVERANSEBESKRIVELSE
Generelt
Straumehagen er et nytt boligprosjekt sentralt på Straume. Prosjektet vil
ved ferdigstillelse bestå av 43 boligseksjoner, samt en næringsseksjon.
Prosjektet er utviklet av Straumehagen Eiendomsutvikling AS, som er et
eiendomsselskap eid av Veidekke Eiendom AS, StorBergen Boligbyggelag
og Altus Eiendom AS. StorBergen Boligbyggelag har prosjektledelse
og Veidekke Entreprenør AS er totalentreprenør for prosjektet.
Prosjektbeskrivelsen gir en beskrivelse av hvilke materialer, arbeider
og tjenester som inngår i leveransen. Leveranser utføres i henhold til
Teknisk Forskrift av 2010 (TEK10), og der ikke annet fremgår av
kontrakt, beskrivelse eller tegninger gjelder denne.
Adkomst
Hovedadkomst til boligdelen skjer fra gateplan i Gatetun B
via heis og trapp. Fra garasjen er det direkte adkomst med heis og trapp
til boligene. Det er etablert egne adkomster med egen heis fra parkeringsetasjen til næringsetasjen. Adkomst til parkeringsanlegget skjer via
felles nedkjøringsrampe med Sartorgården i vestenden av Gatetun B.
Stigningsforhold ca 1: 8.
Tilgjengelighet
Prosjektet vil bli utformet for å sikre tilgjengelighet for alle beboere iht.
de retningslinjer som fremgår av byggeforskriften TEK 2010.
Parkering
Anlegget er felles for bolig og næring, men fysisk skilt fra hverandre
med bom som åpnes og lukkes med fjernstyrt åpner. Generelt er det
tatt utgangspunkt i NBI (Norges Byggforskning Institutt) sine anbefalinger for garasjeanlegg av denne type, men for enkelte P-plasser kan det
imidlertid være vanskelig å etterkomme absolutt alle retningslinjer i NBI
sine datablader. Tilpasninger av kjøresoner er optimalt tilpasset NBI.
Asfaltert dekke i garasjens parkerings og kjøresoner.
Se vedlagt prisliste for ytterligere informasjon om parkeringsplasser.
Avfall
Det leveres utvendig avfallsstasjon nedsenket i fortau hvor beboerne
skal legge sitt husholdningsavfall i store felles beholdere som tømmes
etter faste intervaller. Fjellvar AS (kommunalt renovasjonsselskap i Fjell
Kommune) administrerer avfallshåndteringen.
Post
Det monteres felles postkassearrangement for alle leiligheter i hovedinngangspartiet fra Gatetun B.
Bod
Sportsboder til hver enkelt leilighet plasseres i kjeller, samt plan 1. Bodene deles med tette skillevegger med høyde på ca. 2,4m mot tilstøtende
arealer (parkering). Interne skillevegger mellom boder og mot bodkorridorer utføres som åpne nettingvegger m/dør inkl. beslag for låsing.
Øvrige vegger bygges i 2,4 m høyde. Betonggulv i boder støvbindes.

Hovedkonstruksjoner
Bæresystem
Byggeriet fundamenteres på komprimert fylling av sprengstein. Bæresystem for bolig utføres i hovedsak av stålsøyler og betongvegger
Alle etasjeskiller i leilighetene leveres i betong. Skille mellom næring
og boligene i plan 2 utføres i all hovedsak med betongelementer.
Yttervegg Materialvalg på fasadene vil være av ferdig overflatebehandlet platekledning etter arkitektens fargevalg. Innvendig kledning består
av 13 mm gipsplater, sparklet og malt.
Ytterveggen bygges med luftet værhud som beskytter bakenforliggende isolerte veggkonstruksjon. Veggene oppføres etter gjeldende
forskriftskrav til tetthet, isolerende evne og brannspredning.
Tak og gårdsrom
Hovedtak og gårdsrom vil bli tekket med folie eller papp og oppfylle
gjeldende forskriftskrav med hensyn til isolasjon og brannspredning.
Forskriftsmessig fall til sluk. Innvendige taknedløp.
Overlyskuppel som adkomst til tak leveres i hovedtrapperom.
Skillevegger
Innvendige skille mellom boligene og fellesareal utføres i betong eller
lette vegger av stål-/trestendere med gipsplater og oppfyller forskriftskrav mht. lydreduksjon og brannspredning.

Leilighetene
Materialer/utstyrsleveranse
Gulv
Alle gulv i tørre rom leveres med 14 mm 3-stavs parkett på underlag
av plastduk og etafoam og tilsvarende lakkert gulvlist. Det kan velges
mellom to typer parkett uten tillegg i pris:
• Eik Natur (standard)
• Ask
I baderom og WC (enkelte leiligheter) leveres det grå keramiske fliser i
størrelse 200x200 mm. Fall til sluk og oppbygning utføres etter Våtromnormens krav.
Innervegger
Innervegger i leiligheten produseres i standard stenderverk av tre eller
stål med ett lag 13 mm gips på hver side. Spikerslag for utstyr/innredning som er beskrevet iht. denne beskrivelsen legges inn i veggene.
Veggene sparkles og males i standard farge (Eggehvit NCS S0502Y).
Baderom leveres med hvite keramiske fliser i størrelse 200x200 mm.
WC (enkelte leiligheter) leveres med malte vegger og sokkelflis.
Veggene på baderom utføres etter Våtromnormens krav.

Himling
Nedsenket himling i gips leveres i bad, WC (enkelte leiligheter) og
innvendig gang. Systemhimling leveres etter behov i fellesarealer og
trapperom.
Nedforinger/innkassinger i oppholdsrom vil kunne forekomme som
følge av rør- og kanalføringer evt. bærekonstruksjoner, og vil bli utført
med gipsplater. Overflatebehandles tilsvarende øvrige overflater. Alternativt kan det blir benyttet ferdigbehandlede plater for innkassingene.
Overgangen mellom vegg og himling/tak leveres fuget og malt. Takfargen
trekkes 20 – 30 mm ned på vegg.
Alle tak leveres sparklet og malt. Innvendig bod leveres støvbundet med
to strøk maling.
Vinduer
Vinduer leveres ferdig malerbehandlet fra fabrikk.
Utvendig leveres aluminiumskledning på vinduene. Utenom svalgangsside som kun er malerbehandlet. Samme farge utvendig og innvendig.
Vindusforinger og listverk leveres i hvitmalt utførelse med synlig innfesting (spiker).
Vinduets totale u-verdi iht. gjeldende forskriftskrav. Brann- og lydkrav
iht. gjeldende forskrifter.
Dører
Hovedinngangsdør leveres i pulverlakkert aluminiumsprofiler med brutt
kuldebro. Entrédør til leilighetene leveres som tredør i malt overflate og
med kikkehull.
Innvendige dører leveres som hvite glatte formpressede dører med
flat terskel for at ventilasjonen skal fungere i forhold til sirkulering i
leiligheten.
Dører til trapperom, underordnede fellesrom etc. leveres i tre eller stål
iht. funksjon og krav.
Karmer, foringer og listverk leveres i malt utførelse med synlig innfesting
(spiker).
Låssystem
Det benyttes systemlåser, dvs. at leilighet har individuell nøkkel, som
også passer til fellesdører.

Garnityr på baderom og WC (enkelte leiligheter) leveres ikke. Dette
gjelder toalettpapirholdere, knagger, speil (WC), såpedispensere og
lignende.
Garderober
Det leveres 1 m hvite garderobeskap pr. sengeplass. Glatte dører.
Type Vario kombiskap.

Tekniske anlegg
Tekniske anlegg og føringsveier blir ikke tegnet inn på tegninger som
omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering av dette foretas ut fra
hva som er hensiktsmessig og praktisk.
Varmeanlegg
Baseres på sentralvarme/nærvarme. I stue/kjøkken leveres det konvektor.
Størrelse og plassering ikke bestemt nå. Dette vil bli beregnet og
prosjektert under detaljprosjekteringen. Badegulv leveres med vannbåren
gulvvarme.
Varmt tappevann kobles til felles berederanlegg for boligdelen med
sirkulasjonsledning for hurtigere responstid til tappested. Plasseres
i varmesentral. Hver enkel leilighet utstyres med måler for varmt forbruksvann og måler til forbruk oppvarming.
Sanitæranlegg
Innvendig taknedløp fra hovedtak går i sjakter ned til garasjen og føres
til offentlig overvannssystem. Nødvendige sandfangskummer og sluker
er tatt med for å lede bort overflatevann.
Alle rørføringer legges skjult i leiligheten.
For leiligheter installeres følgende utstyr:
•
•
•
•
•
•

Veggklosett
servant m/batteri (WC)
dusjhjørne 90x90 med 2 stk. slagdører
kjøkkenbatteri, vann og avløp til kjøkkenvask
vaskemaskinkran og avløp
avsett for vaskemaskin/oppvaskemaskin

Alle baderom utstyres med hjelpesluk i tillegg til hovedsluk (som ekstra
forsikring).

Det leveres pumper (selvlukker) der dette er krav. Automatikk på hovedinngangsdør og dører til trapperom/heis (ikke rømningstrapp).

Utvendig spylekraner leveres en stk. på gårdsrom og en stk. ved hovedinngang bolig/næring.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal. Modell som leveres som standard
er Uno hvit. Det kan i tillegg velges mellom to modeller på kjøkkenfrontene uten tillegg i pris:

Sprinkler /brannanlegg
Hele bygget, både fellesarealer og boliger, er sprinklet. Sprinklerhoder
kan bli plassert både i tak og på vegg. Som håndholdt brannslukkeutstyr
leveres et stk. brannslukkeapparat.

• Optima
• Bello
I tillegg kan del velges mellom 30 forskjellige fargevalg innenfor Sigdal
Laminat 30 mm benkeplate.
Leveranseomfang i den enkelte leilighet iht. inntegnet kjøkken på egen
kjøkkentegning. Det leveres ikke hvitevarer.
Bad
Baderomsinnredning, bredde 90 cm, type Fjordbad Classic hvit med
heldekkende Lilje porselensservant er medtatt på hovedbad. Leveres
med speil, overskap, stikkontakt i innredning og belysning. På gjestetoalett (WC/dusj) leveres servant på knekter. Gjelder kun for enkelte
leiligheter.

Ventilasjonsanlegg
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Alle leilighetene leveres
med aggregat, fortrinnsvis plassert i bod. Avkast over tak kan i noen
tilfeller gi lukt på terrasser ved uheldige vindretninger. Inntak i fasade.
Friskluft tilføres via ventiler i stue/kjøkken og soverom. Avtrekk på
baderom, WC (enkelte leiligheter) og bod. Kjøkkenhette av type
Brasseriet E hvit.
I garasje er med avtrekksvifte plassert innerst i garasjen. Viften styres
av CO/CO2 følere. Friskluften tas via åpen port/rist i innkjøring.

Elektriskinstallasjon
Elektroinstallasjonen leveres i samsvar med NEK 400:2010.
Anlegget legges hovedsakelig skjult i leilighetene. Sikringsskap med
jordfeilbryter og automatsikringer plasseres i leiligheten. Målerfordelingen
plasseres i hovedtavle i teknisk rom.
I boligene er med lys under overskap og i bod. Det er medtatt halogen
downlight i bad og inngang. Det er med en lampe på vegg på balkong
for hver bolig. Ellers er det medtatt takpunkter langs vegg for belysning.
Brannvarsling
Brannvarsling via klokker i leilighet. Det leveres en adresserbar sentral
der melderen i leilighetene blir overvåket.
Telefon/data/TV
Hver leilighet utstyres med punkt for antenneanlegg. Anlegget er kablet
og blir tilknyttet kabel fra Canal Digital som også er signalleverandør.
Det leveres bredbånd fra samme leverandør. Abonnement for TV og
data inngår i felleskostnadene. Den enkelte kan tegne eget abonnement
for bredbåndstelefoni.
Porttelefon
Det er med et komplett porttelefonanlegg uten video for leilighetene.
Kodetastatur for oppkall ved hovedinngang bolig i plan 1 og et svarapparat i hver leilighet, samt en ringeknapp utenfor inngangsdøren til
hver leilighet. Det er ikke beregnet kobling mot dør i parkeringsanlegg.
Heis
Det leveres båreheis. Heisadkomst til garasje.

Utomhus og balkonger
Balkong og Svalgang
Hver leilighet har egen privat balkong/terrasse. Balkonger og svalganger
leveres i plasstøpt betong med brettskurt natur overflate og med lokalt
fall til sluk/felles avrenning via utvendig nedløp. På terrassene i plan 2
legges tregulv. Takterrasse får betongheller lagt på gummiklosser.
Rekkverk utformes generelt iht. arkitektens tegninger. Det benyttes
både stål/aluminium, glass og innslag av plater/fargede elementer.

Underside av balkonger kan få innslag av lyddempende plater og for
øvrig betongoverflate. Underside av svalganger vil stedvis være underkledd med isolasjon og platekledning mot varm side.
Det leveres skillevegg på terrasser i plan 2 mellom leiligheter. Utførelse i
platekledning tilsvarende fasade. Det er foretatt vindanalyse for bygget.
Av komforthensyn vil det bli montert vindskjermer i perforerte plater på
deler av svalgangene.
Utomhusanlegg
Boligdelen får sitt uteareal på taket over næringsdelen. Her etableres
det utomhusanlegg med opparbeidede grøntarealer bestående av gress
og planter, gangarealer i plasstøpt betong og lekearealer med sandkasse
og et lekeapparat. Endelig løsning er ikke tegnet ferdig på salgstidspunktet og vedlagt skisse er kun tenkt som illustrasjon.
Deler av anlegg er privatisert for leiligheter i dette plan. Skilles med
blomsterkasser.
Utomhusanlegget skal løses på måter og med materialer som tilfredsstiller krav til universell utforming.
Mellom nybygget og Sartorgården i nord skal det anlegges et offentlig
gatetun, Gatetun B, samtidig med at dette prosjektet gjennomføres.
Endelig løsning vil bli avklart i samarbeid med Fjell kommune.
Varelevering til forretningene vil foregå fra Bildøyvegen og Sartorvegen.

Tilvalg
Tilvalg
I henhold til gitte rammer, tidsfrister og mot et pristillegg er det mulig
å foreta individuelle tilpasninger. Endringene som ønskes må avtales i
forhold til fremdrift av byggeriet. Etter byggestart tar vi forbehold om at
enkelte endringer ikke kan gjennomføres. Endringer som gjelder fasade
og fellesarealer kan ikke foretas. Det samme gjelder for plassering av
tekniske installasjoner.
For spesielle tilvalg som krever omprosjektering før priskonsekvens kan
gis, må boligkjøper forhåndsbetale for prosjekteringsytelsen.
Straumehagen Eiendomsutvikling AS

Overflater i leiligheter
Vegger

Entre, stue soverom, kjøkken,
innvendig bod

Gipsvegger flekk- og skjøtsparkles,
plateskjøter strimles.
Betongvegger sandsparkles
Alle vegger overflatebehandles
med 2 strøk hvitmaling.

Gulv
3-stavs parkett Eik natur evt. Ask
lakkert, 14 mm, montert på 3 mm
underlag.

Fliser 20x20 cm, farge grå
Bad

Fliser 20x20cm, hvitfarget.

Gipsvegger flekk- og skjøtsparkles,
plateskjøter strimles
WC (enkelte leiligheter)

Betongvegger sandsparkles
Alle vegger overflatebehandles
med 2 strøk hvitmaling.

Listverk / utforinger

1cm nedsenking i dusjsone iht.
stiplet linje på plantegning

Fliser 20x20 cm, farge grå med
sokkelflis.

Hvitmalt som dører / vindu

Lakkert eikelist evt. ask

Synlig stifting.

WC for sokkelflis som gulvlist.

Tak/himling
Gipshimling flekk- og skjøtsparkles, plateskjøter strimles.
Betonghimling sandsparkles.
Alle himlinger overflatebehandles
med 2 strøk hvitmaling.
Gipshimling flekk- og skjøtsparkles, plateskjøter strimles
Alle himlinger overflatebehandles
med 2 strøk hvit våtromsmaling.
Gipshimling flekk- og skjøtsparkles, plateskjøter strimles
Alle himlinger overflatebehandles
med 2 strøk hvitmaling.
Fuget overgang. Takfargen trekkes
2-3cm ned på vegg.

UTKAST VEDTEKTER
for
Straumehagen
(org. nr. <organisasjonsnummer>)

3. Bruken av fellesarealene og
den enkelte bruksenhet

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist
endret på sameiermøtet <dato>.

3-1 Rett til bruk
(1) Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett
til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til
annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

1. Navn
1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Straumehagen. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst <dato>.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 43 boligseksjoner og en eller flere næringsseksjoner
på eiendommen gnr. 35, bnr. 49 i Fjell kommune.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller
flere seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset
og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Seksjonerte
tilleggsdeler omfatter bod, parkeringsplasser i garasjekjeller og privatisert uteareal for seksjoner på plan 2.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er
fellesareal, fellesareal på plan 2 disponeres av boligdelen.
1-3 Formål
Sameiet har som formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg av enhver art. Sameiet
vil bli pliktig medlem av en overordnet velforening som skal ha ansvar
for drift og vedlikehold av felles uteområde, som ikke naturlig tilfaller
boligdelen.

2. Rettslig råderett
2-1 Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig
råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov eller disse vedtektene.
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for
sameiet.
Overdrageren plikter å gjøre erververen kjent med vedtektene for sameiet samt andre bestemmelser eller regulering fastsatt av styret eller
sameiermøte.
2-2 Rettslig råderett over parkeringsplasser
Parkeringsplass som er en seksjonert tilleggsdel kan bare selges
sammen med hoveddelen. Utleie av parkeringsplassen krever samtykke
fra styret. Samtykke kan bare nektes om det foreligger en saklig grunn.

(2) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.
(3) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere.
Følgende tiltak krever forhåndssøknad til, og samtykke fra, styret:
- Alle installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av
parabolantenne, varmepumpe, markise o.l.
- Oppsetting av skilt for virksomhet i næringsseksjon. Samtykke til
oppsetting av skilt kan ikke nektes uten saklig grunn.
(4) Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må
ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 13 annet ledd.
3-2 Ordensregler
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler.
Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan bruker av seksjonen
holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til
ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

4. Vedlikehold
4-1 Sameiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte sameier skal holde bruksenheten, og andre rom/annet
areal som hører bruksenheten til forsvarlig vedlike, slik at det ikke
oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Sameierne skal vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og
innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer
unngås. Ved arbeid på bad og våtrom som medfører søknadsplikt etter
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, plikter seksjonseier
å sørge for de nødvendige tillatelser før tiltaket iverksettes. Kopi av
ferdigattest sendes til styret.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting
av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-,
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til
sameiets felles-/hovedledning. Sameier skal også rense eventuelle sluk
på verandaer, balkonger o. l.

(4) Sameieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.
(5) Oppdager sameieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig
for å utbedre, plikter sameieren straks å sende melding til sameiet.
(6) Sameierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre
sameiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.
4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt
(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
stand så langt plikten ikke ligger på sameierne.
(2) Ansvar for vedlikehold og utskiftning som kun berører boligdelen
tilfaller kun boligseksjonene og tilsvarende for næringsdelen.
(3) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
gjennom boligen, skal sameiet holde ved like. Sameiet har rett til å føre
nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig
ulempe for sameieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også
utvendig vedlikehold av vinduer.
(4) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen
eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende
konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(5) Sameieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig
ulempe for sameieren eller annen bruker av boligen.
(6) Sameierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av
forsømt vedlikehold fra sameiet.
(7) Alle bygningsmessige endringer på eiendommen, herunder
endringer av eiendommens fasader, skal forhåndsgodkjennes av sameiemøte.
(8) Eier av næringsseksjonene kan fritt foreta ombyggings- og tilpasningsarbeider, såfremt arbeidene ikke er til unødig eller urimelig ulempe
for de øvrige sameierne.
Dersom ombyggings- og tilpasningsarbeider medfører behov for
reseksjonering, økning av antall næringsseksjonerseksjoner, er dette
tillatt såfremt det ikke er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige
sameierne. Økning/sammenslåing av antall seksjoner må ikke skje uten
reseksjonering etter eierseksjonsloven § 12.
(9) Alle bygningsmessige arbeider av enhver art skal varsles skriftlig til
øvrige seksjonseiere minst 2 uker på forhånd.

5. Felleskostnader, pantesikkerhet
og heftelsesform
5-1 Felleskostnader
(1) 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.
Kostnader knyttet til boligseksjonene i 2. til 6. etasje for eksempel
forretningsførsel, forsikring, vedlikehold, rengjøring, strøm i fellesareal
og heis, samt kostnader knyttet til garasjen (for den andel boligdelen
svarer for) fordeles på sameierne i boligdelen etter antall p. plasser.

Kostnader knyttet til næringsseksjonene for eksempel forretningsførsel,
forsikring, vedlikehold, rengjøring, strøm, heis m.m., dekkes av
næringsseksjonen.
Kostnader knyttet til parkeringsanlegg (U1) – deles mellom bolig og
næring (50/50)
5-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte sameier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret eller sameierne på sameiermøtet eller av styret.
Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom
sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.
5-3 Panterett for sameiernes forpliktelse
De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 25.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer
til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes
gjennomført.
5-4 Heftelsesform
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til
sin sameiebrøk.

6. Pålegg om salg og fravikelse
- Mislighold
6-1 Mislighold
Sameiers 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.
6-2 Pålegg om salg
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig
mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve
fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Styret og dets vedtak
7-1 Styret - sammensetning
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre
medlemmer. Styret bør ha representanter fra både bolig og næring.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan
gjenvelges.
(3) Styret skal velges av sameiermøtet. Sameiermøtet velger styreleder
ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers
sørge for forvaltningen av sameiets anliggen der i samsvar med lov,
vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har herunder å treffe alle
bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det
trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret
sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
7-3 Styrets vedtak
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene
er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget.
De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel
av alle styremedlemmene.
7-4 Representasjon og fullmakt
Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i
saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter.

8.

Sameiermøtet

8-1 Myndighet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.
8-2 Tidspunkt for sameiermøtet
(1) Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av
april måned.
(2) Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en
tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker behandlet.
8-3 Varsel om og innkalling til sameiermøte
(1) Forut for ordinært sameiermøte skal styret varsle sameierne om dato
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en
uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent
adresse, jf. eierseksjonslovens § 35 tredje ledd.
8-5 Møteledelse og protokoll
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen, med mindre sameiermøtet
velger en annen møteleder, som ikke behøver å være sameier. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra sameiermøtet.
8-6 Stemmerett og fullmakt
(1) I sameiermøtet regnes flertallet etter sameiebrøk.
(2) Hver sameier kan møte ved fullmektig. For en seksjon med flere
eiere kan der bare avgis en stemme.
(3) I saker som gjelder drift og vedlikehold av boligseksjonene, skal
bare boligseksjonene ha stemmerett, og da med 1 stemme per seksjon.
Tilsvarende gjelder for næringsseksjonen.
8-7 Vedtak på sameiermøtet
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke sameiermøtet fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i
innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle
beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer.
Ved valg kan sameiermøtet på forhånd fastsette at den som får flest
stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
(4) Det kreves minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller
tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning
og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av
eksisterende bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i
sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over
vanlig forvaltning,

(2) Sameiermøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte
kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være
på minst tre dager.

e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra
boligformål til annet formål,

I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.

g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer
enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene,

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt
angitt. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være
angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det
ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har
mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 8-3 (1).
8-4 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
Sameiermøtet skal, uten hensyn til om det er nevnt i innkallingen:
- behandle styrets årsberetning
- behandle og eventuelt, godkjenne styrets regnskapsoversikt
for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer
- evt. honorar til styret
- behandle andre saker som er nevnt i innkallingen

f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12
annet ledd annet punktum,

h) endring av vedtektene.
(5) Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets
karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere.
(6) Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder:
- at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet
vedlike
- innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen
- innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 5.

9. Ugildhet (inhabilitet) og
mindretallsvern
9-1 Ugildhet
(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i
avstemning på sameiermøtet om avtale med seg selv eller nærstående
eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til sameiet. Det
samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse
etter eierseksjonslovens §§ 26 og 27.
9-2 Mindretallsvern
Sameiermøtet, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning
som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på
andre sameieres bekostning.

10. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om
eierseksjoner av 27.mai 1997 nr. 31.

STANDARD KONTRAKT STRAUMEHAGEN
om rett til selveiet bolig under oppføring med tomt
Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter
lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom ” kjøper”

Kjøper

Fødsel/personnr

Kjøper

Fødsel/personnr

Adresse

Postnr

E-post

Tlf. .nr

Medlemskap i StorBergen

og ”selger”:
Straumehagen Eiendomsutvikling AS
v/ Gunnar Jacobsen

Org.nr:

_______

Vestre Strømkaien 7
5008 BERGEN 			
Tlf. nr. 55 94 27 00
E-post: gunnar.jacobsen@storbergen.no
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

1. Salgsobjekt og tilbehør
Kontrakten gjelder kjøp av bolig i eierseksjonssameie. Gnr. 35 bnr. 49.
Eiendommen ligger i Fjell kommune. Beliggenheten fremgår av vedlagte
situasjonskart. Eiendommen skal oppdeles i eierseksjoner. Selger besørger seksjonering. Boligens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt når
seksjonering er gjennomført.
Boligen er foreløpig betegnet som leilighet nr.: _____________

2. Kjøpesum og omkostninger
Eiendommen overdras for en kjøpesum kroner _________,- heretter kalt
”kjøpesummen” som gjøres opp på følgende måte:
Ved beslutning om oppstart 10 %

		

kr. _______,-

Sluttoppgjør innen dato for overtakelse 		

kr. _______,-

Kjøpesum				kr. _______,-

Alt. 1__Med seksjonen følger i tillegg parkeringsplass i parkeringskjeller.

Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei og ledningsanlegg, alle
prosjekterings- og bygge kostnader, tilknytningsavgift til offentlig vann
og avløp, elektrisitet og mva.

Alt. 2__Med seksjonen følger IKKE parkeringsplass i parkeringskjeller.

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:

Til boligen medfølger:
•
Bruksrett til fellesarealer, se vedlegg.
•
Sportsbod

Dokumentavgift til Staten (p.t. 2,5 % av tomteverdien)

Sameiet vil bli hjemmelshaver til tomten etter fradeling, seksjonering og
overskjøting. Prosjektet er planlagt med 43 boligseksjoner og næringsseksjoner(antall seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Boligene leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger,
prospekt m.v. som kjøper er kjent med, og som følger som vedlegg til
denne kontrakt. Kjøper kan ikke kreve endringer/tilleggsarbeider eller
selv foreta slike uten at partene inngår skriftlig tilleggsavtale om dette.
I tilleggsavtalen skal det også fremkomme hvilket vederlag som skal
betales.

Parkering:

iht. til sameiebrøk				

kr._______ ,-

Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten p.t.

kr.

525,-

Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk) p.t.

kr.

525,-

Attestgebyr p.t.				

kr.

172,-

Innbetaling til sameie			

kr.

5.000,-

Omkostninger i alt				

kr._______ ,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Tomteverdi er satt til kr.6.800.000,- for hele eiendommen.
I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere obligasjon(er) kjøper
må tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån.

Omkostningene nevnt ovenfor forfaller til betaling samtidig med restvederlaget.
Justering av kjøpesummen v/endring og tilleggsarbeid.
Kjøpesummen i henhold til punktet ovenfor er gjenstand for justering
på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider som kjøper bestiller. Kjøperen kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, jfr. pkt. 1 som
endrer vederlaget med mer enn 15 %, jfr. buofl. § 9.
3. Selgers plikt til å stille garantier
Selger skal, umiddelbart etter at avtale er inngått, stille garanti etter
buofl. § 12. Plikten til å stille garanti gjelder også dersom avtalen inneholder forbehold. Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse
og frem til fem år etter overtakelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av
kjøpesummen frem til overtakelse, og minst 5 % etter overtakelse.
Ved avtale om forskudd, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter
buofl § 47, om det ikke er avtalt at tomten skal overskjøtes til kjøper
uten heftelser før forskudd kreves innbetalt, jfr. pkt. 4 ”Oppgjør”.
4. Oppgjør
Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakten innbetales til klientkonto ……………………. tilhørende StorBergen Eiendomsmegler AS.
Oppgjørsavdelingens e-post: megler@storbergen.com.
Megler overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse
av denne kontrakt.
Det er avtalt at kjøper skal betale forskudd. Tomten overskjøtes til
kjøper først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtakelse. Kjøper har
ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt
forskuddsgaranti etter buofl. § 47 og entreprenørgaranti etter buofl. § 12.
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger, og evt. bestilte
endringer/tilleggsarbeider, skal være kreditert eiendomsmeglers klientkonto innen dato for overtakelse.
Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler, eller noe av beløpet
på annen måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke selgeren holde
tilbake nøkler eller nekte å overlevere eiendommen. Kjøper kan foreta
betaling av det omtvistede vederlaget til meglers klientkonto, eller sperret bankkonto som bare kan disponeres av kjøper og selger i fellesskap.
Eiendomsmegler eller bank skal imidlertid kunne foreta utbetalinger fra
kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har
virkning som rettskraftig dom.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd:
Et forskudd er selgers penger. Når selger har oppfylt vilkårene om å
stille garantier etter buofl. §§ 12 og 47, evt. stilt garanti etter buofl §
12 og kjøper har fått heftelsesfri hjemmel til tomten, godskrives derfor
selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid, bortsett fra
renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper. Kjøper og selger
godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre
enn et halvt rettsgebyr, jfr. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).
5. Heftelser
Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort
seg kjent med innholdet i denne.
Pengeheftelser:
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Pengeheftelser som ikke
skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som pantattesten viser.

Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike
forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører
eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen. Selger
gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri panteheftelser som
fremgår av bekreftet grunnboks utskrift /oppgjørsskjema og som det
ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt
kjøpesummen, benytter de nødvendige deler av kjøpesummen til å
innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper, og påser at panthaver
besørger panteheftelsene slettet.
Andre heftelser: Kjøper er gjort kjent med servitutter og andre heftelser
tinglyst på eiendommen. Ved overskjøting skal det ikke foreligge
tyngende heftelser på eiendommen.
6. Tinglysning/ Sikkerhet
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når
kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir
StorBergen Eiendomsmegler AS fullmakt til å påføre seksjonsnummer
på skjøte når dette foreligger.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til megler som
lyder på et beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet
inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst,
eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som
sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen.
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet
slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til
tinglysning.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler.
Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.
7. Selgers opplysningsplikt/kjøpers undersøkelsesplikt
Selger har plikt til å opplyse om feil og svakheter ved eiendommen som
selger kjenner til.
Dersom selger har gitt uriktige og/eller ufullstendige opplysninger,
eller selger har holdt tilbake opplysninger om feil eller svakheter ved
eiendommen, kan mangel foreligge.
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold ved eiendommen kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjent til
da avtalen ble inngått.
8. Overtakelse
Selgeren skal i rimelig tid gi kjøper skriftlig melding om når eiendommen vil bli ferdig til overtakelse. I den forbindelse kan begge parter
kreve at det blir avholdt befaring og kan kreve at en representant fra
entreprenøren også er til stede.
Selger kan kreve at overtakelsen skjer tidligere enn forventet, jfr. pkt.
10 – Fremdrift, se nedenfor.
Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning.
Selger innkaller til overtakelsesforretning med minst syv dagers varsel
til den andre parten. Ved overtakelsesforretningen foretas en felles
befaring av eiendommen hvor begge parter deltar. Dersom noen av
partene krever det, skal en representant fra entreprenør være til stede.

Det skal føres protokoll over befaringen.
Ved besiktigelse skal kjøperen si ifra om de reklamasjoner han påberoper seg vedrørende eiendommen og som bygger på mangler han med
rimelighet burde oppdage i forbindelse med besiktigelsen. Synlige feil
og skader på vindusruter, porselen, dører og overflatebehandlinger kan
ikke påberopes av oppdragsgiver etter overtakelsen.
Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved
overtakelsesbefaringen, såfremt kjøpesum og omkostninger er bekreftet innbetalt. Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling
som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og megler er
uten ansvar vedr. dette.
Risikoen for eiendommen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av den. Hvis kjøperen ikke overtar bruken til avtalt tid og årsaken
til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha
fått overta bruken.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans
plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt
eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for.
Kjøpere plikter å gi selgeren eller dennes representanter adgang til
eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på
hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00.
Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger i byggerengjort
stand.
Kjøper svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
9. Konsekvenser av mislighold – reklamasjon
Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer
eiendommen til avtalt tid, kan kjøperen på de vilkår som følger av
bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning,
dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Vesentlig forsinkelse anses inntrådt når avtalt overtakelsesdato er passert med 30 dager.
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre
plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning, forsinkelsesrenter og/
eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til
kjøperen.
Vesentlig forsinket betaling anses inntrådt når forfallsdato er oversittet
med 30 dager.
Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse
ved den annen parts oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og
hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/
mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jfr. buofl §§ 17 og 29.
10. Fremdrift
Selger tar forbehold om tilfredsstillende salg av boliger før oppstart av
byggearbeider boligdelen. Boligen antas å være klar til overtakelse i
løpet av høsten 2016, forutsatt at byggearbeider starter som planlagt
høsten 2014. Byggetid på ca. 24 måneder.
Dersom byggestart ikke kommer i gang før senest 1.februar 2015 kan
begge parter heve avtalen ved skriftlig varsel.
Ved ferdigstillelse av boligen kan det gjenstå arbeider på fellesarealer
på grunn av sesongarbeider for eksempel tele i jorden og lignende.
Selger plikter å ferdigstille dette så snart forholdene tillater det.

11. Forsinkelse på selgerens side
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøperen krever endringer eller
tilleggsarbeider, eller vilkårene nevnt i bufl. § 11 er oppfylt.
Dersom entreprenøren oversitter avtalte tidsfrister gjelder bestemmelsene i bufl. § 18 om dagmulkt og § 19 om erstatning. Dagmulkt kan bare
kreves dersom overtakelse av eiendommen blir forsinket.
Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned
dersom kravet ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers er urimelig.
Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lock-out eller gjøre seg
gjeldende andre forhold som selger ikke har kontroll over, kan kjøper av
den grunn ikke kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg
gunstigere betalingsbetingelser.

12. Selgerens ytelser - Utførelsen av arbeidet
Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar
med den bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med
det utstyr mv som følger prospektet.
I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv.
ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom
tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke
innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

13. Mangler
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved eiendommen, må han reklamere skriftlig overfor selgeren innen rimelig tid
etter at han har oppdaget mangelen.
Selgeren plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges
for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen.
Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, selv
om manglene ikke kunne ha vært oppdaget tidligere. Mangler som
er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger så snart som praktisk
mulig etter at reklamasjonen er fremsatt og akseptert. Utbedring skjer
vederlagsfritt for kjøperen.
Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved utbedring er
urimelig i forhold til den betydning manglene har for boligens bruksverdi, har selgeren rett til å gi kjøperen prisavslag i stedet for å foreta
utbedring.
Selgeren er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes oppdragsgiverens bruk av eiendommen, krymping av trevirke eller
plater og derav følgende sprekker i tapet, maling eller liknende.
14. Kontrollbefaring
Selgeren forplikter seg til senest ett år etter overlevering å innkalle til en
felles kontrollbefaring av eiendommen. Mangler og feil som blir avdekket under denne kontrollbefaringen plikter selgeren å utbedre så snart
som mulig og senest innen 3 måneder etter kontrollbefaringen.
Ved slik kontrollbefaring plikter kjøperen å påvise de mangler som
måtte være oppdaget siden overtakelsen og som ikke skyldes kjøperens eget forhold. Selgeren hefter ikke for mangler som skyldes uriktig
bruk av eiendommen, eller skader som kjøperen selv har påført denne.
Selgeren er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner som er å anse som
ordinært vedlikehold.

15. Selgerens sanksjoner
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 6 uker eller mer, betraktes oversittelsen som
vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve.
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov
om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).
16. Overdragelse av kjøpekontrakt. Avbestilling.
Kjøper har etter bustadoppføringsloven rett til å avbestille boligen før
overtakelse. Kjøper vil være økonomisk ansvarlig for selgers eventuelle
tap som følge av avbestillingen, jfr. Bustadoppføringslovens § 52 og § 53.
Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakten før boligen er overtatt, er kjøper forpliktet overfor selger i
henhold til denne kjøpekontrakt inntil fullt oppgjør har funnet sted og
boligen er overtatt. I tillegg plikter kjøper å betale et behandlingsgebyr
til megler. Straks overdragelse er avtalt skal kjøper gi selger skriftlig
melding om overdragelsen med opplysninger om pris og andre vilkår,
herunder avtale om overdragelse med vedlegg.
Videresalg før og annen overføring av kontraktene er ikke tillatt med
mindre det foreligger skriftlig samtykke fra selger.
Ved et eventuelt samtykke til videresalg av kontrakten før belastes overdrageren av boligen med kr. 50.000,- inkl. mva. til selger. Beløpene er
inkl. mva. Dersom samtykke til salg gis og det oppnås gevinst ved salg,
så kan ikke en mulig gevinst utbetales til kjøper før hjemmel til andel er
overført.
17. Forbehold/Forutsetninger
Prisen er fast med unntak av eventuelle endringer og økning av offentlige avgifter/gebyrer som for eksempel momsendringer.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av
utomhusareal, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer. Selger forbeholder seg retten til å foreta
endringer som er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller
tilpasninger i forhold til tekniske løsninger.
Selger tar forbehold om offentlig godkjenning, endringer som følge av
offentlige krav og retten til å foreta mindre justeringer av tegninger og
spesifikasjoner. Alle tegninger, 3d tegninger og bilder i prospektet er
kun ment å illustrere prosjektet.
Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte boliger.
Eiendommen vil bli seksjonert som et eierseksjonssameie (”Sameiet”)
iht. eierseksjonsloven.
Det er ikke endelig besluttet tomtegrense for prosjektet.
Selger tar forbehold om forsinkelser knyttet til seksjonering/overskjøting. Kjøper kan ikke kreve dagmulkt dersom leilighetene ellers er ferdig
og klar for overtakelse samt innflytting.

19. Sameiet
Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av sameiet
som vil bli etablert på ferdigstillelsestidspunktet. Vedkommende har
rett og plikt til å følge bestemmelsene i lov om eierseksjoner av 23. mai
1997 nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som vedlegg
og en del av denne avtale følger et foreløpig utkast til vedtekter som
gjelder for sameiet.
Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel
av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet i samsvar med bestemmelsene i vedtektene. Den enkelte sameier skal være ansvarlig for den
andel av fellesutgifter som knytter seg direkte til de ulike seksjonene,
herunder drifts- og vedlikeholdsutgifter, nødvendige utbedringsutgifter,
vedlikeholdsfond, forsikringspremie m.m.
Når sameiet er etablert og overtakelse av seksjonene foretas skal selger
innkalle styret til overtakelsesbefaring for sameiets fellesarealer. Det
skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal
utbedres av selger noteres.
Eventuelle gjenstående innvendige og utvendige arbeider skal utføres
så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell
fremdrift. Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, henvises til punktene
3 og 4 ovenfor om tilbakehold og garanti.
20. Annet
Ved besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge
med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i
anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.
21. Bilag
Kjøperen har fått seg forelagt følgende dokumenter som utgjør en del
av kjøpekontrakten:
Bilag 1: Salgsoppgave/salgsprospekt med prisliste
Bilag 2: Utskrift av grunnboken
Bilag 3: Basiskart
Bilag 4: Reguleringsplan med regulerings bestemmelser
Bilag 5: Bustadoppføringslova
Bilag 6: Etasjeplan og fasadetegninger
Disse dokumenter følger som bilag til denne kontrakt og utgjør en del
av denne.

Denne kontrakt er utferdige i 4 - fire - likelydende eksemplar hvorav
partene får hvert sitt eksemplar og to beror hos eiendomsmegler.

Sted/dato:__________

Forøvrig reguleres partenes kontraktsforhold av Bustadoppføringslova.
__________________________
18. Forsikring
Eiendommen er fullverdiforsikret gjennom __________________ avtale
nr. ______________, og vil av selgeren bli holdt tilsvarende forsikret
frem til overtakelsen. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført
eiendommen, jfr. bufl. § 13 siste ledd.
Kjøper forplikter seg til, via sameiet, å tegne ny forsikring fra og med
overtakelsestidspunktet.

Kjøper 1			

_____________________________
Kjøper 2

Kjøperne har fullmakt til å forplikte hverandre.

______________________
Selger
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