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Kildetunet

Kildetunet er et nytt og meget spennende boligprosjekt, utviklet av Løiten Almenning i

samarbeid med Johnsrud Invest AS. Meget sentral og god beliggenhet i Løten sentrum,

mellom Løten kommune og Løten Helsetun, øst for jernbanen.

Kildetunet byggetrinn 1 og 2 vil bestå av totalt 44 leiligheter, hvorav 24 leiligheter selges i

første salgstrinn. Her kan du velge mellom lyse og arealeffektive 2- og 3-romsleiligheter fra

43 til 85 kvm. Alle leilighetene vil få sin egen private balkong eller markterrasse fra 8 kvm til

26 kvm med meget gode lys- og solforhold. Alle leilighetene er gjennomgående, og vil ha

vinduer på minst to sider. Leilighetene byr på moderne og sosiale planløsninger med åpne

stue/kjøkken-løsninger. Det vil naturligvis medfølge èn parkeringsplass i parkeringskjeller,

samt sportsbod til hver leilighet.

Kildetunet bygges over 4 etasjer, og det er heisadkomst til alle etasjer, inkludert

parkeringskjeller. Leilighetene leveres med god nybyggstandard, hvor materialvalgene er

moderne og tidsriktige. Er du tidlig ute med å sikre deg din drømmeleilighet, vil det også

være åpent for å gjøre tilvalg i henhold til egen tilvalgsliste. Her kan du skreddersy din

leilighet slik du selv ønsker!

Alle 3D-illustrasjoner og illustrasjonsfoto er å forstå som veiledende og beskriver ikke den endelige leveransen og de reelle
omgivelsene rundt prosjektets beliggenhet. For detaljer i leveranseomfang, se fasade- og plantegninger,
leveransebeskrivelse og romskjema.

Illustrasjonsfoto: XR Design
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Info fra megler
OPPDRAGSTAKER

EienndomsMegler 1 Innlandet AS

Avdeling Hamar

Parkgt. 2

2302 Hamar

Org.nr.: NO 945 727 306

ANSVARLIG MEGLER

Stein Olav Engebakken

Eiendomsmegler MNEF - Salgsleder og fagansvarlig Næring

Telefon: 906 72 115

E-post: stein.olav.engebakken@em1innlandet.no

Petter Fjæstad

Eiendomsmegler

Telefon: 971 95 430

E-post: petter.fjestad@em1innlandet.no

EIERFORHOLD

Eier/Utbygger

Løiten Almenning/Kildetunet AS

 

EIENDOMSBETEGNELSE

Kildetunet, 2340 Løten

EIERFORM

Eierseksjon

REGISTERBETEGNELSE

Parsell av Gnr. 20, bnr. 17 i Løten kommune (0415)

GENERELL INFORMASJON

Kildetunet er et nytt og meget spennende boligprosjekt, utviklet

av Løiten Almenning i samarbeid med Johnsrud Invest AS.

Meget sentral og god beliggenhet i Løten sentrum, mellom

Løten kommune og Løten Helsetun, øst for jernbanen.

Kildetunet byggetrinn 1 og 2 vil bestå av totalt 44 leiligheter,

hvorav 24 leiligheter selges i første salgstrinn. Her kan du velge

mellom lyse og arealeffektive 2- og 3-romsleiligheter fra 43 til

85 kvm. Alle leilighetene vil få sin egen private balkong eller

markterrasse fra 8 kvm til 26 kvm med meget gode lys- og

solforhold. Alle leilighetene er gjennomgående, og vil ha

vinduer på minst to sider. Leilighetene byr på moderne og

sosiale planløsninger med åpne stue/kjøkken-løsninger. Det vil

naturligvis medfølge èn parkeringsplass i parkeringskjeller, samt

sportsbod til hver leilighet.

Kildetunet bygges over 4 etasjer, og det er heisadkomst til alle

etasjer, inkludert parkeringskjeller. Leilighetene leveres med god

nybyggstandard, hvor materialvalgene er moderne og

tidsriktige. Er du tidlig ute med å sikre deg din drømmeleilighet,

vil det også være åpent for å gjøre tilvalg i henhold til egen

tilvalgsliste. Her kan du skreddersy din leilighet slik du selv

ønsker!

FORRETNINGSFØRER

Advice Innlandet

Brugata 3

Tlf:478 78 873

TOMT OG BELIGGENHET

Leilighetene i Kildetunet har en meget sentrumsnær

beliggenhet med gangavstand til alle sentrumsfasilitetene Løten

har å tilby, med plassering i Løten sentrum øst for jernbanelinjen

og Løten kommune sitt bygg.

AREAL OG TYPE

Leilighetene i Kildetunet er 2- og 3 romsleiligheter med størrelse

fra 43 - 85 kvm. For detaljert oversikt over de forskjellige

leiligtene se prislisten eller plantegningene vedlagt dette

prospektet.

TOMTENS BESKAFFENHET

Tomten vil bli opparbeidet i henhold til utomhusplan. Mindre

endringer i planen kan skje.

ADKOMST

Kildetunet vil ligge langs Kildevegen og vil ligge som nabo til

Kilde Gjestgiveri.

VEI, VANN OG AVLØP

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

PARKERING

Parkering i oppvarmet garasjekjeller hvor hver leilighet vil få

tildelt èn eksklusiv garasjeplass.

Gjesteparkering i tilstøtende gater og på oppmerkede plasser.
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ØKONOMISKE FORHOLD

Se prisliste for oversikt over andel felleskostnader pr. seksjon/

leilighet. Andel felleskostnader er stipulert på bakgrunn av

utarbeidet budsjett. Budsjett for felleskostnader kan fås utlevert

hos megler. Hver leilighet vil få egen vannmåler, og vil betale sitt

eget vann-/kloakkforbruk.

FYRINGS- OG STRØMUTGIFTER

Den årlige kostnaden vil variere etter størrelse og beliggenhet til

hver leilighet samt eget forbruksmønster. For fyring og

varmtvannsforbruk er et á-konto beløp inkludert i de månedlige

felleskostnadene.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdien er ikke oppgitt da denne ikke foreligger.

SKATTETAKST

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte leilighetseier, og

estimert ut i fra gjeldende bestemmelser i Løten kommune vil

denne beløpe seg til mellom ca kr 3-5 000,- per år bl.a.

avhengig av leilighetens størrelse. Det tas derfor forbehold om

endringer i beregningsgrunnlag/-metode og derav den

beregnede eiendomsskatt.

BYGNINGSFORSIKRING

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret gjennom sameiets

fellespolise, og betjenes gjennom felleskostnadene. Den enkelte

eier må selv tegne innboforsikring.

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST

Utbygger vil besørge ferdigattest.

OFFENTLIGRETTSLIGE PÅLEGG OG KRAV

Det foreligger ingen kjente pålegg eller krav. Dette er likevel

ingen garanti for at det ikke vil kunne komme pålegg eller krav

ved nye kontroller.

ANTALL GODKJENTE BOENHETER

Hver leilighet er godkjent som èn selvstendig boenhet.

ADGANG TIL UTLEIE

Det er ingen utleieforhold knyttet til eiendommen per i dag.

Leilighetene kan fritt leies ut etter eiers eget ønske. Det vil ikke

være tillatt med utleie via Airbnb.

TINGLYSTE HEFTELSER

Det er ingen tinglyste pengeheftelser notert på eiendommen.

Selger forbeholder seg retten til å etablere nødvendige heftelser

og erklæringer for gjennomføring av prosjektet, som ved

overtakelse vil gjelde sameiet i fellesskap.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Den enkelte sameier plikter å innrette seg etter sameiets

vedtekter og gyldig fattede vedtak på generalforsamling/

årsmøte for sameiet. Det er utarbeidet et forslag til vedtekter

som vil bli endelig vedtatt på stiftelsesmøtet for sameiet, se

vedlegg til salgsoppgaven.

OFFENTLIGE PLANER

Området som skal bygges ut krever endring i reguleringsplanen

ift gjeldene plan. Arbeidet vedrørende endringen er pågående

og vil omhandle høyde, utnyttelsesgrad og omregulering til

boligformål.

For kopi av gjeldende reguleringsplan eller informasjon om

øvrige reguleringsplaner i området, ta kontakt med megler.

Ubebygde areal som grenser inn mot prosjektet mot nord må

påregnes å bli bebygd.

OVERTAKELSE

Leilighetene vil være klare for overtakelse i tidsrommet 4. kvartal

2020 - 1. kvartal 2021 forutsatt oppstart av prosjektet våren

2020. Kjøperne vil bli holdt løpende oppdatert om denne

utvikling og det tas forbehold om overtakelse iht byggestart,

fremdrift, solgte enheter, samt at selger anser gjennomføringen

av prosjektet som økonomisk forsvarlig.

VISNING

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på

telefon 971 95 430/906 72 115.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg,

nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser, at selgers

byggelån blir gitt og åpnet og om eventuelle endringer i

prosjekteringen etter krav fra myndighetene, entreprenør eller

underentreprenør. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet

og igangsetting ikke vedtas innen 01.06.2020, er ingen av

partene forpliktet etter denne kontrakt. Kjøper får da

tilbakebetalt eventuelt forskuddsbetalt beløp inkludert påløpte

renter. Selger forbeholder seg retten til å endre antall

boligseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for

sameiets felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder

seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet

selskap uten samtykke fra kjøper.
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Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser

på usolgte leiligheter i prosjektet. Uavhengig om

prisforlangende for tilsvarende leiligheter i tidsrommet etter

kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av

partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

Felleskostnader fordeles delvis pr. m2 BRA, og delvis på antall

enheter. Dette medfører at mindre leiligheter får høyere

felleskostnader pr. m2 BRA enn større leiligheter. Det tas

forbehold om endringer i fordelingsprinsipper og stipulerte

felleskostnader for den enkelte leilighet, som først vil bli endelig

vedtatt av sameierne i konstituerende sameiermøte ifm.

fastsettelse av vedtekter, samt budsjett for første driftsår.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon,

fasader, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke

reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til

endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser,

gjelder beskrivelser foran tegninger.

Det tas forbehold om justeringer og endringer av

utomhusplanen.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Selger har ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring ved

nybygg av leiligheter.

OMKOSTNINGER

Se vedlagt prisliste vedrørende omkostninger som kommer i

tillegg til kjøpesummen for leiligheten.

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV SELGER)

Megler mottar en provisjonssats pr. solgte enhet. Meglers

vederlag dekkes av oppdragsgiver. I tillegg kommer eventuelle

visningskostnader og kostnader til markedsføring.

LOV OM HVITVASKING

I henhold til Lov av 1. juni 2018, nr. 23 om tiltak mot hvitvasking

og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig til å

gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer videre plikt

for meglerforetaket til å innhente og kontrollere opplysninger

om begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll

av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne

av andre enn seg selv. Dersom kundekontroll ikke kan

gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med

gjennomføring av handelen, herunder 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.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som

følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter

Hvitvaskingsloven. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesum

som ikke kommer fra låneinstitusjon, i én samlet innbetaling fra

egen konto i norsk bank.

LOV SOM REGULERER SALGET

Kjøpekontrakter som er inngått før ferdigstillelse av bygget

selges etter Bustadsoppføringslovas bestemmelser. For de

leiligheter som selges etter ferdigstillelse av bygget, vil disse

selges etter Avhendingslovas normalbestemmelser.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er

profesjonell/investor.

For bolig som blir solgt etter Bustadsoppføringslova vil selger

stille de nødvendige garantier i samsvar med

Bustadoppføringslova § 12 og evt. § 47. Dersom selger stiller

garanti iht. § 47, vil megler foreta utbetaling av kjøpers

innbetalinger.

SLIK FUNGERER SALGET

Salgsstart for prosjektet vil være i forbindelse med salgsmøte

den 12.11.2019. Etter dette møtet kan den som ønsker å kjøpe

leilighet i dette prosjektet benytte skjemaet “Bindende

kjøpsbekreftelse” for å levere en forpliktende kjøpsmelding på

en bestemt leilighet i prosjektet, og i henhold til gjeldende

prisliste. Kjøpsbekreftelsen må inneholde en

finansieringsbekreftelse, eller kontaktinformasjon til en

bankkontakt som kan bekrefte finansiering. Skjemaet “Bindende

kjøpsbekreftelse” følger vedlagt dette prospektvedlegget.

F.o.m. salgsstart t.o.m. tirsdag 19.11. kl. 12:00, vil megler kunne

motta slike ”Bindende kjøpsbekreftelser”. Skulle det vise seg at

megler har mottatt flere ”Bindende kjøpsbekreftelser” på én og

samme leilighet, vil de som har ønsket å kjøpe denne leiligheten

få anledning til evt. å forhøye sitt bud/kjøpesum i ”Bindende

kjøpsbekreftelse” eller velge å inngi en ”Bindende

kjøpsbekreftelse” på en annen leilighet i prosjektet som ikke har

mottatt dette.

For de leiligheter hvor megler innen fristen tirsdag 19.11 kl. 12:00

kun har mottatt én ”Bindende kjøpsbekreftelse”, vil denne kunne

få tilslag på kjøp og dermed være bundet av avtalen.

Interessenter som innleverer en ”Bindende kjøpsbekreftelse”

gjøres spesielt oppmerksom på at vedkommende er bundet av

denne ”Bindende kjøpsbekreftelse” inntil megler har bekreftet at

vedkommende interessent er løst fra videre binding og

vedståelse av den ”Bindende kjøpsbekreftelsen” som følge av

aksept eller avslag på denne.
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F.o.m. onsdag 20.11. vil de ledige leilighetene

selges etter prinsippet ”først til mølla”, til den pris som er fastsatt

i den til enhver tid gjeldende prisliste. Ta kontakt med megler for

informasjon om gjeldende prisliste og kjøpsbetingelser før

innlevering av ”Bindende kjøpsbekreftelse”.

VERDIVURDERING AV NåVÆRENDE BOLIG

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å

selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens

markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om

eiendomsmarkedet der du bor.
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Situasjonsplan
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Kildetunet ligger flott til i sentrum av Løten. Leilighetene ligger sør/vest vendt og vil få gode
solforhold.

Nedkjøring til garasjen vil skje med adkomst fra Kildevegen.

Illustrasjoner av fasaden
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Kjøkken fra Marbodal

Illustrasjoner stue og kjøkken
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Illustrasjoner bad og soverom
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Leilighetsnr: 101 , 201, 301 og 401

Plantegning
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Leilighetsnr: 102, 202, 302 og 402

Plantegning
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Leilighetsnr: 103, 203, 303 og 403

Plantegning
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Leilighetsnr: 104, 105, 204, 205, 304, 305, 404 og 405

Plantegning
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Leilighetsnr: 106, 206, 306 og 406

Plantegning
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Flotte balkonger
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Teknisk beskrivelse og presiseringer – Moelven Byggmodul Hjellum AS 
 

Generelt 

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om modulenes viktigste bestanddeler 
og funksjoner, samt gi avklaringer for grensesnitt mot øvrige arbeider.  Denne 
beskrivelsen er en beskrivelse for Kildetunet.  Spesifikt leveranseomfang avklares i 
møte med kunde.  Det vil i tillegg bli utarbeidet en prosjektspesifikk 
grensesnittmatrise mellom kunde og Moelven. 

Moelven produserer sine leilighetsbygg basert på prefabrikkerte moduler. For å oppnå 
en rasjonell og effektiv produksjon av leilighetene i våre fabrikker, er det en del 
løsninger som er standardiserte og som ikke kan endres. Dette er i all hovedsak 
planløsninger og tekniske installasjoner, deriblant plassering av balkonger, teknisk 
utstyr kjøkken og bad, vinduer og dører.   
 
Modulene utføres i henhold til Sintef tekniske godkjenning TG2220 (SINTEF).  
Modulene er prosjektert etter TEK 17.  Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, 
av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420 med normale 
toleransekrav for utførelsen. 
 
Trappehus leveres som bindingsverksvegger av elementer fra 1.etg. Teknisk rom, når 
det ikke bygges p- kjeller, leveres som moduler. 
 
Hovedinstallasjonene vil foregå i fabrikk, mens sammen-montering og opplegg av 
tekniske installasjoner i sjakt vil skje på byggeplass. 
 

Moelven forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av produktet, som 
ikke forringer kvaliteten.  Det forutsettes at disse endringene ikke medfører endringer i 
pris. 

 

Ved spesielle klimaforhold kan det være behov for annen utførelse enn angitt i denne 
beskrivelsen.  Dette kan medføre prisendringer 

Leilighetene leveres med system for vannbåren varme som standard.  
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Montasje og rigg 

 
Moelven har medtatt alle arbeider i forbindelse med montering, og bygget leveres iht. 
avtale som en totalentreprise.  
 

Utvendig leveranse 
 

Fasade: 

Fasade leveres i en kombinasjon av liggende og stående behandlet trekledning.  
Skjøter dekkes av panelbord, beslag, eller med et skifte i liggende og stående kledning.  
Om brannkonseptet, når dette er utarbeidet krever det så leveres sementbaserte plater 
på svalgangsside, for å ivareta brannkrav.  Fasadetegning angir uttrykket, men 
modulskjøter fremkommer nødvendigvis ikke på disse tegningene. 
 

Yttertak:  

Taket utføres som flatt varmt tak tekket med folie og innvendig taknedløp.  Taket er 
ferdig tekket fra fabrikk, mens gjennomføringer fra sjakt vil bli utført på byggeplass. 

Over svalgang leveres glasstak i øverste etasje med snøfanger og eget nedløp.  

Det leveres et enkelt tak over inngang trappehus.  

For tilgang til tak i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold forutsettes bruk av lift.  

 

Balkonger:  

Balkongløsning fremkommer av fasadetegning.  Balkonger leveres som rammer med 
impregnerte terrassebord.  Rekkverk i glass og aluminium som standard.  Det er tak 
over øverste balkong. Balkonger leveres med søylebæring. 

Balkonger leveres med renner og nedløp 

Mindre ansamlinger av vann og snø kan oppstå på overflatene etter regnvær og snø.  

Skillevegger mellom balkonger leveres som tette vegger, ca. 2 m høye. Eventuell 
innglassing av balkonger på senere tidspunkt, medfører at Moelven frasier seg 
garantien på berørte balkonger.  Sprinkling av balkongen må ivaretas i disse tilfellene. 

 

Svalganger: 

Svalganger leveres i betong med børstet overflate og lakkert stålbæring.  Rekkverk 
med lakkerte stålspiler som standard.   

Svalgangsdekker er å anse som en utvendig konstruksjon.  Mindre ansamlinger av 
vann og snø kan oppstå på overflatene etter regnvær og snø.  

I leilighetsbygg med moduler er det i starten noen setninger.  Svalganger er derfor 
bygget noe lavere enn dørtersklene i de øverste etasjene. Over tid vil høydeforskjellen 
mellom gulvet i svalgangen, dørterskelen og gulvet inne i gangen bli mindre. Det kan 
forekomme avvik utover anbefalt høyde på 25 mm.  Det er ikke avsatt plass til matte 
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utenfor inngangsdør da avstanden mellom dørblad og svalgangsgulv kan bli for lav. 
Ønskes matte utenfor inngangsdør må det lages egen utsparing i dekke.  

 

Rømningstrapper av stål: 

Det leveres åpen spiraltrapp i lakkert utførelse som standard.  

 

Terrasse:  

Det leveres betongheller på terrasse for leiligheter i 1.etg med samme størrelse som 
balkonger over. 

 

Utomhus: 

Utomhusarbeider vil bli utført etter omforent landskapsplan.  Molokk er medtatt med 5 
fraksjoner og leveres i henhold til utomhusplan.   

Det forutsettes at sameiet overtar ansvaret for vedlikehold, som vanning og annet 
tilsyn, etter overlevering.  Manglende vanning, skade etter brøyting samt annet 
manglende vedlikehold er ikke å anse som reklamasjon. 

  

Leveranse av p –kjeller 

P-kjeller leveres med prefabrikkerte betongelementer, der bæresystemet er tilpasset 
modulene.   Hulldekker mellom kjeller og leiligheter, for å vareta brannkrav. 
Modulene plassers på støpte sviller topp hulldekke.  Hulldekkene tekkes og isoleres 
med EPS.  Gulv i p-kjeller leveres med asfalt. Mindre vannansamlinger må påregnes 
da gulvet legges uten fall, fra for eksempel dører.   

I portåpning leveres sluk (aquadrain).  

Elektrisk garasjeport med fjernstyrt port åpner. Port åpner leveres til hver enkelt 
leilighet. 

Det blir hensyntatt en eventuell utvidelse av P-kjeller i et fremtidig byggetrinn ved å 
gjøre tiltak i vegg slik at videreføring av P-kjeller er mulig. 

Det klargjøres for El-billading i p-kjeller.  

Det leveres med belysning på vegg i nedkjøringsrampe. 

Innvendig leveranse 

Toleranseklassen på høydeavvik på innvendig gulv leveres etter toleranseklasse PB og 
vegger etter toleranseklasse RB.  Mindre avvik utover kravene i toleranseklasse PB og 
RB kan forekomme. 
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Vegger: 

Vegger leveres med malte trefiberplater som standard(skygge skrå).  Modulskiller vil 
bli dekket av plater som listes. 

På bad/WC leveres baderoms plater som standard.   

Vegg- og tak overflater leveres i henhold til NS 3420 K-klasse 3.  

Bodvegger i P-kjeller leveres som tette vegger og dører, som er åpne i toppen. 
Klargjort for hengelås. 

Vegger i trappehus leveres i malt utførelse på ubehandlet betong i kjeller, og i sparklet 
og malt gips f.o.m. 1.etg. 

Bygg i tre er «levende bygg». Dette kan medføre at enkelte mindre sprekker oppstår.  
Det er forhold som Moelven ikke svarer for, og slike sprekker etter overlevering 
ansees ikke som en reklamasjon.  

Det vises for øvrig til romskjema for Kildetunet 

Gulv: 

Gulv i tørre rom leveres med parkett fra anerkjent leverandør.   

Gulvene er bygget opp med 22 mm gulvspon som plattformgulv på bjelkelag, 36 mm 
trinnlydplate og 13 mm parkett.  Oppbyggingen gjøres for å tilfredsstille kravene til 
trinnlyd mot underliggende leilighet. Oppbyggingen tilsier at det kan bli mindre 
bevegelse i parkettgulvet, og det må derfor påregnes enkelte punkt med mindre knirk i 
gulvet. 

I modulskille legges parkett i stue ferdig på byggeplass. 

På bad leveres grå fliser i format 10 x10. 

I entré leveres flis i grå utførelse i egnet format i et felt på ca. 2 kvm like innenfor 
inngangsdøren. 

Gulv i trappehus leveres med gulvbelegg. 

Det vises for øvrig til romskjema for Kildetunet 

 Himling: 

I himling leveres malte plater med v-fuge. Takhøyde ca. 2,5 m. 

I gang, bad og innvendig bod er det nedsenket himling i hele eller deler av rommet.  
Underkant av himlingen har en minimumshøyde på 2,2 m over gulvet.  Over disse 
himlingene vil det være tekniske føringer og installasjoner som elektro, 
sprinkleranlegg og ventilasjon.  Over kjøkkenskap vil det være en innkassing av 
ventilasjonskanal for avtrekk fra kjøkken.  Det kan forekomme innkassinger av 
tekniske føringer langs vegger utenom ovennevnte rom.  
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Det vises for øvrig til romskjema for Kildetunet 

Innvendige dører: 

Det leveres hvite slette lett dører med hvite karmer fra anerkjent leverandør.  Skruer på 
dørskilt må påregnes å ettertrekkes etter en periode, - dette er ikke å anse som en 
reklamasjon. 

Vinduer/vindusdører: 

Vinduene leveres i tre, med samme farge utvendig og innvendig. Vinduene leveres i 
malt utførelse i henhold til arkitektens valg innenfor leverandørens standard 
fargeutvalg. Innvendige gerikter vil få synlige spikerhull. Hvit utforing og hvitt 
listverk innvendig. 

Vinduer leveres med barnesikring og mekanisme for låsing i luftestilling. 

Vinduer i soverom ut mot svalgang/inngangsparti kan i noen tilfeller bli levert todelt 
med lufteluke pga. brannkrav.  

Balkongdør i 1.etg leveres med nøkkel. 

På vinduer av høy kvalitet kan det i noen værsituasjoner oppstå dugg på glassene pga. 
lavt varmetap.  Dette er normalt, og ikke et symptom på at noe er galt. 

Hovedinngangsdør til leilighet: 

Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse i henhold til arkitektens valg innenfor 
leverandørens standard fargeutvalg.  FG-godkjent sikkerhetslås med enkel vrider.  
Inngangsdøren leveres lyd- og brannklassifisert tilpasset prosjektet.   

Skruer på dørskilt må påberegnes å tekkes etter en periode, og dette er ikke å anse som 
en reklamasjon. 

 

Dører til trappehus: 

Dører til trappehus leveres i stål. 

 

Ståltrapp i trappehus: 

Trapp i innvendig trappehus leveres som lakkert åpen ståltrapp i grå utførelse. Støp og 
gulvbelegg i trinn 

 

Innredning 

Stiplet innredning på tegning er ikke medtatt.  
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Kjøkken: 

Kjøkken leveres av anerkjent leverandør med glatte, malte fronter. Aspekt Hvit. 

Lengden på kjøkkenet vil være i henhold til det som fremkommer av leilighetens 
plantegning.  

Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er standardisert og kan ikke flyttes.  Dersom det 
er ønskelig med utvidelse av kjøkken gjøres dette direkte med entreprenør i 
forbindelse med tilvalg. Hvitevarer inngår som en del av leveransen.  

Bad/WC: 

Det leveres rette dusjvegger med klart herdet glass.  Baderoms innredning leveres med 
hvitt standard servantskap fra anerkjent leverandør i lengde iht. plantegning.  Speil 
med lys over vask.  Det monteres ettgreps blandebatterier og opplegg for vaskemaskin.  
Det leveres vegghengt toalett med synlig cisterne.  Toalettlokk leveres i hard plast. 

Garderobe: 

Garderobeløsning fremgår av tegning.  Generelt sett er det satt av plass til 1 meter 
skap til rom med enkeltseng og 2 meter skap til rom med dobbeltseng. 
Garderobeskapene levers med slagdører.   

Der det er omkledningsrom, leveres hvite slette dører utenpåliggende skyvedører fra 
anerkjent leverandør iht. plantegning.  Innredningen i garderoben er ikke medtatt. 

 

Postkasser: 

Låsbare postkassestativ leveres innvendig i trappehus (uten systemlås). 

Tekniske anlegg  

Moelven leverer byggene ferdig montert, inkludert tekniske fag som en totalentreprise.   
Tekniske hovedføringer ligger over nedforet himling i entre, bod og bad.  
Sammenkobling mellom flere moduler skjer i modulskillene over himling. 

Det er 1 stk. teknisk sjakt per leilighet, hvor oppstikk for vann, avløp og elektro føres 
frem til bunn av sjakt innen modulleveranse og de tekniske entreprenørene ferdigstiller 
ute på byggeplass.   

Hovedtavle, varmesentral og spinklersentral være i teknisk rom i kjeller. 

Elektro: 

Anlegget installeres i henhold til offentlige myndigheters forskriftskrav, dvs. 
gjeldende NEK.  Det innebærer bl.a. at det monteres «komfyrvakt» på kjøkken.  Alle 
kontaktpunkter er jordet.  Fortrinnsvis benyttes skjult anlegg, men åpent anlegg må 
påregnes i spesielle tilfeller.   

Fra fabrikk er installasjonen klargjort med sikringsskap i hovedmodul, der det trekkes 
kabler fra sidemodul til sikringsskap, via modulskille over himling.  

Stigekabler legges opp på byggeplass i teknisk sjakt, og kobles til anlegget i hver 
enkelt leilighet.   
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I entré leveres varmekabler under flis. 

  

TV/data/telefon: 

Det leveres boks og rør for tilkobling av TV/tele/data i oppholdsrom. Sikringsskap har 
svakstrømsfelt for tele/data.  Det går rør herfra til bokser ved TV stikk. Utbygger 
inngår avtale med en signal leverandør for TV og data.   

 

Brannalarmanlegg: 

Dette leveres som et tomrørsanlegg fra fabrikk, der hele installasjonen skjer på 
byggeplass av Moelven.  Ved leveranse over svill, må brannalarmsentral medtas av 
annen aktør. 

 

Portelefonanlegg: 

Det leveres porttelefonanlegg for besøkende med betjeningstablå ved 
hovedinngangsparti.  I leilighetene leveres dette fom. 2.etg.  I tillegg leveres 
ringeklokke til hver enkelt leilighet. 

 

Heis: 

Heis leveres med overflate av børstet stål på dører og i kupé  

VVS 

Oppvarming: 

Det leveres vannbåren varme med vegghengte, hvite radiatorer.  Arealet og størrelsen 
på radiatorene beregnes ut fra varme behovet til den enkelte leilighet. Energimåler for 
måling av oppvarming monteres i fordelerskap i himling på hver enkelt leilighet. 

På bad leveres selvregulerende vannbåren varme i gulv.  

Sanitæranlegg: 

Varmtvann leveres fra varmeanlegget som er koblet mot energikilde.  Det monteres 
vannmålere på forbruk av varmt- og kaldt tappevann. 

Tekniske rørføringer samles i et fordelerskap, som er plassert i himling på bad.   
Hovedavstengningsventiler, lekkasjevarsler, vannmålere for måling av forbruk av 
varmt og kald vann er plassert i fordelerskap på bad. 

 
Det er medtatt 2 stk utekraner. 
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Sprinkleranlegg: 

Leilighetene inkl. trappehus leveres med sprinkleranlegg.  Sprinklerhoder er plassert i 
himling inne i leiligheten.  På svalgang og balkong er dette plassert på vegg. 

Ventilasjon: 

I leilighetene er det anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning, plassert i 
himling i gang, eller i bod iht. plantegning.  Der aggregat er plassert over himling i 
gang, leveres luke i hvit utførelse for betjening.  Det forutsettes at avtale på filterskift 
inngås av beboer.  Avtrekk fra kjøkken og våtrom. 

Det er viktig at ventilasjonssystemet går jevnt de første 3 årene grunnet avdamping fra 
materialer.  

Det er hyppig luftutskiftning på badet gjennom ventilasjonsanlegget. Dette kan 
medføre at gulvet like innenfor luftespalten nederst på døren er kaldere enn den øvrige 
delen av badet, da kaldere luft fra gangen trekkes inn i gjennom denne spalten og 
kjøler ned gulvet i et lite område innenfor døren.   

I p-kjeller leveres CO styrt anlegg. 

Prosjektering: 

MBMH leverer digitale arbeidstegninger innenfor egen leveranse iht. 
grensesnittmatrise.  Det forutsettes at Moelvens prosjekthotell benyttes for utveksling 
av tegninger / informasjon. 
 
Det forutsettes at alle reguleringsmessige forhold ivaretas av byggherre.   
 
FDV leveres digitalt på minnebrikke.  
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Romskjema 
Kildetunet 
 
 
 

 

 

GULV VEGG TAK INVENTAR ELEKTRO SANITÆR DØRER 

 

ENTRE 

 

Flis i et felt på ca. 2 kvm 

innenfor ytterdør. 

Overgangslist til parkett 

 

Trestavs hvitlasert 

eikeparkett 13 mm. Eik 

fotlist 

Malte trefiberplater 

Farge: S0502Y 

Lister og gerikter: 

Malt med synlige 

spikerhull 

 

 

Nedsenket 

Himling  

Malte plater 

med v-fuge. 

Farge: S0502Y 

Listverk: Malt 

med synlige 

spikerhull 

 Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

LED downlight i 

nedforet 

himling.  

 

 Hvite slette lett 

dører 

Lister/Gerikter: 

Leveres 

hvitmalt med 

synlige 

spikerhull. 

 

BOD Trestavs hvitlasert 

eikeparkett 13 mm. Eik 

fotlist 

Malte trefiberplater 

Farge: S0502Y 

Lister og gerikter: 

Malt med synlige 

spikerhull 

Systemhimling 

 

 

 Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

Tak lampe 

 

 Hvite slette lett 

dører 

Lister/Gerikter: 

Leveres 

hvitmalt med 

synlige 

spikerhull. 

 

BAD 10 x 10 fliser, farge grå Baderomsplater 

Fibo-Trespo  

Design 08 

Denver white 

 

 

Nedsenket 

Himling 

Malte plater 

med v-fuge. 

Farge: S0502Y 

 

Innredes med 

MBMH sin 

standard-

innredning 

Innadslående 

dusjvegger 

Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

LED downlight i 

nedforet 

himling+ 

 

Ettgreps 

armatur på 

vask. 

Dusjsett med 

sparedusj og 

termostat. 

Opplegg for 

vaskemaskin  

Hvite slette lett 

dører 

Lister/Gerikter: 

Leveres 

hvitmalt med 

synlige 

spikerhull. 

 

KJØKKEN Trestavs hvitlasert 

eikeparkett 13 mm. Eik 

fotlist 

Malte trefiberplater 

Farge: S0502Y 

Lister og gerikter: 

Malt med synlige 

spikerhull 

Kitchen- board 

mellom benkeplate 

og overskap 

Malte plater 

med v-fuge. 

Farge: S0502Y 

Listverk: Malt 

med synlige 

spikerhull. 

Innredning fra 

anerkjent 

kjøkken-

leverandør med 

hvite glatte 

fronter. 

Laminat 

benkeplate. 

Stålbøyle 

håndtak. 

Kitchen Board 

mellom over og 

underskap. 

Avtrekksvifte 

type slimline  i 

overskap 

Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

Lys: 

Benkearmatur 

Spotskinne i 

tak. 

Ettgreps 

armatur på 

vask med 

tilkobling for 

oppvask-

maskin med 

egen 

stoppekran. 

Forskrifts-

messig 

vannstopp. 

 

 

 

STUE 

Trestavs hvitlasert 

eikeparkett 13 mm. Eik 

fotlist Synlig parkettskjøt 

i modulskille må 

påregnes. 

Malte trefiberplater 

Farge: S0502Y 

Lister og gerikter: 

Malt med synlige 

spikerhull 

Malte plater 

med v-fuge. 

Farge: S0502Y 

Listverk: Malt 

med synlige 

spikerhull. 

 Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

Bryterstyrte 

stikkontakter 

i/v tak 

for montering 

av belysning. 

 Hvite slette lett 

dører 

Lister/Gerikter: 

Leveres 

hvitmalt med 

synlige 

spikerhull. 

 

ALLE  

SOVE- 

ROM  

Trestavs hvitlasert 

eikeparkett 13 mm. Eik 

fotlist 

Malte trefiberplater 

Farge: S0502Y 

Lister og gerikter: 

Malt med synlige 

spikerhull 

Malte plater 

med v-fuge. 

Farge: S0502Y 

Listverk: Malt 

med synlige 

spikerhull. 

Skyvedørsgardero

be/omklednings-

rom iht.tegning 

uten innmat. 

Avsatt plass til 
garderobeskap 

 

Stikkontakter i 

henhold til 

gjeldende NEK 

400. 

Tak lampe  

 Hvite slette lett 

dører 

Lister/Gerikter: 

Leveres 

hvitmalt med 

synlige 
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spikerhull. 

 

P-

KJELLER 

Drensasfalt 

 

 

Støvbundet, 

sprøytemalt 

Støvbundet, 

sprøytemalt 

 Utenpåliggende 

armatur med 

kabelkanal 

 Ståldører 

SPORTS-

BODER  I 

P-

KJELLER 

Kostet ubehandlet 

betonggulv 

Støvbundet, 

sprøytemalt 

 Tette vegger og 

dører, åpne i 

toppen 

Utenpåliggende 

armatur med 

kabelkanal 

  

TRAPPE- 

HUS OG 

TRAPP 

Gulvbelegg. Malt listverk 

med synlige spikerhull 

Malt betong i kjeller  

Sparklet/malt gips 

fom. 1.etg 

Sparklet/malt 

gips 

 Utenpåliggende 

armatur med 

kabelkanal 

 Ståldører 

TEKNISK 

ROM 

Kostet ubehandlet 

betonggulv 

Sluk (ikke fall) 

Støvbundet, 

sprøytemalt 

Støvbundet, 

sprøytemalt 

 Utenpåliggende 

armatur med 

kabelkanal 

 Ståldører 
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Kjøpekontrakt 
for selveierleilighet under oppføring 

 
 

 
 

Mellom 
 

Kildetunet AS   

 
heretter kalt selger, og 

 
   

 
heretter kalt kjøper, 

 
 

er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 
 
 

Oppdragsnummer:  1199413 
Omsetningsnummer:  
Kontraktsdato:  

 

Adresse: Kildetunet  
Matrikkel: gnr. 20, bnr. 17, snr. , fnr.  
Kommune: Løten kommune 
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§ 1 Eiendom og kjøpesum 
 

Partene har inngått avtale om kjøp av ny Leilighet, Leilighets nr.   (heretter kalt Leiligheten) i henhold til 
prospekt og leveransebeskrivelse datert dato måned og år. Leiligheten ligger i …. etg. 
 
Leilighetens planløsning, standard og utstyr er nærmere angitt i vedlagte prospekt som gjelder som del 
av denne kontrakt. Det tas forbehold om at det kan foretas mindre endringer i konstruksjon og 
materialvalg som ikke reduserer Leilighetens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av eventuelt avtalt 
kjøpesum.   
 
Leiligheten vil bli tildelt eget seksjonsnummer og blir en del av sameiet Kildetunet. gnr. …., bnr. …. i 
Løten.  Adresse vil bli tildelt av kommunen. 
 
Eiendommen vil bli oppdelt i leilighetsseksjoner i henhold til lov om eierseksjoner av  
16. juni 2017 nr. 65.  
 
Til seksjonen medfølger bruksrett til 1 bod og 1 garasjeplass i eiendommens fellesanlegg i kjeller.  
 
Kjøpesummen er avtalt til kr ………. - (kroner tusen 00/100) 
 
Betalingsplan: 
Ved kontraktsinngåelse, senest        = kr       
Ved overtakelse + kr       
Til sammen = kr       

 
Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering, jfr. likevel punkt 2 om gebyrer og avgifter.  
 
 

§ 2 Omkostninger 
 

I tillegg til kjøpesummen betaler Kjøper uoppfordret følgende omkostninger samtidig med sluttoppgjøret, 
jfr. punkt 1. 
 
Statsavgiftene ved tinglysing av skjøte utgjør: 
 
Dok.avgift (2,5 % av andel tomteverdi)   =  
Tinglysingsgebyr skjøte 
Andel startkapital til sameiet 
Etablering av fiber 

 
5.000,- 
3.000,- 

Til sammen = kr       

 
I tillegg vil det komme tinglysingsgebyr og attestgebyr kr 727,- for hvert pantedokument Kjøper må la 
tinglyse på denne Leiligheten i forbindelse av etablering av egne lån.  
 
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av endrede gebyrer/ avgifter før 
overtagelsen. 
 
Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse med utbyggingen er inkludert i kontraktssummen. 
Eventuell taksering av Leiligheten står for Kjøpers regning. 
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§ 3 Oppgjør 
  

Oppgjøret mellom partene foretas av megleren, EiendomsMegler 1 Innlandet AS. Alle innbetalinger, 
inklusive omkostninger og eventuelle forsinkelsesrenter, forbundet med denne kontrakt skal innbetales 
til EiendomsMegler 1, oppgjørsavdelingen, postboks 198, 2302 Hamar, klientkonto 1800.60.46580 
merket med KID-nummer…………………. i Sparebank 1 Østlandet.   
Alle innbetalinger skal merkes 1199413 
 
Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for Kjøper før den er innkommet på 
meglerens klientkonto. Skriftlig bekreftelse fra Kjøpers bank om at slik betaling er overført må sendes 
EiendomsMegler 1 Innlandet AS på e-post oppgjorhamar@em1.no 
 
Dersom deloppgjør/sluttoppgjør betales senere enn avtalt, påløper for tiden 9.25 % p.a. 
forsinkelsesrente1 av den del av kjøpesummen som berøres av forsinkelsen i henhold til en hver tid 
gjeldende rentesats i Lov om forsinkelsesrenter. Forrentning av en eventuelt innbetalt del av kjøpesum, 
beregnet fra overtakelse, går til fratrekk i beregning av forsinkelsesrenter ved sluttoppgjør. Oppgjør 
betraktes å ha funnet sted på det tidspunkt beløpet er valutert meglerens konto. Denne bestemmelse gir 
ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i kontrakten med mindre 
forsinkelse er varslet fra Selger. 
 
Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra Kjøpers side, vil Selger holde Kjøper ansvarlig for økonomiske tap 
og merkostnader som følge av hevingen, jfr bustadoppføringslovens bestemmelser om avbestilling. 
Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på 
innbetalte forskudd tilfalle Kjøper. 
 
Forsinkes innbetaling av kjøpesummen, samt betaling for alle tilleggsarbeider/endringer som kjøper 
måtte ha bestilt, med mer enn 14 dager for beløp som forfaller 10 dager etter kontraktsinngåelsen og 30 
dager for andre avtalte innbetalinger, regnes dette som vesentlig mislighold, og selger har rett til å heve 
kjøpet umiddelbart etter Bustadoppføringslova § 57. 
 
Kjøper har jfr. Bustadoppføringslova § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 49, 
1. ledd ved deponering likevel kreve overtakelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter 
forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av kjøper for beløp som er uberettiget/for mye deponert. 
 
Tinglysing av skjøtet vil ikke finne sted før Kjøper har foretatt fullt oppgjør, jfr. pkt. 2, inkludert evt. 
betaling av forsinkelsesrenter. Eventuelle forsinkelser med tinglysing som er begrunnet i forsinket 
oppgjør fra Kjøpers side er Kjøpers ansvar. Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Leiligheten 
før fullt oppgjør har funnet sted, på tross av garantier eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør 
etter denne kontrakt, vedtar Kjøper utkastelse fra Leiligheten uten søksmål og dom, idet han da ikke har 
rett til å besitte Leiligheten, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e). 
 
De deler av kjøpesummen som forfaller til betaling før overtagelsen, vil bli innsatt på meglers 
klientkonto. Beløpet vil bli utbetalt til Selger så snart tilfredsstillende selvskyldnergaranti i henhold til 
Bustadoppføringslovas § 47 foreligger.  
 
Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges er innbetalt beløp Kjøpers og kan først overføres Selger 
etter Kjøpers overtakelse av Leiligheten.   
 
 
 

                                            
1 Satsen for forsinkelsesrenten er Norges Banks styringsrente tillagt 8 prosentpoeng. Renten fastsettes hvert halvår, med 
virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet.  
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§ 4 Skjøte / sikkerhet 
 
Skjøte på Leiligheten utstedes av Selger senest ved overtakelse. Tinglysing kan ikke finne sted før fullt 
oppgjør med tilleggsarbeider og omkostninger er betalt. 
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 megler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for 
den til enhver tid utbetalte del av salgssummen. Megler skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet 
slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysing. 
 
Selger skal stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen, jfr. Bustadoppføringslova § 12, så 
snart selgers forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser, 
at selgers byggelån blir gitt og åpnet og om eventuelle endringer i prosjekteringen etter krav fra 
myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Kjøper er ikke pliktig til å innbetale noen del av 
vederlaget før selger har stilt garanti, jfr. Bustadoppføringslova § 12 siste ledd. 
 
For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtakelsen, skal garantien utgjøre 3 % av avtalt 
kjøpesum.  
 
For krav som fremsettes innen 5 år fra overtakelse, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum. 
 
Selger garanterer at Leiligheten overleveres fri for andre heftelser enn dem Kjøper selv påhefter. Kjøper 
har fått seg forelagt utskrift fra grunnboken datert       og har gjort seg kjent med denne. Kjøper er 
gjort kjent med at grunnboksutskriften omfatter hele eiendommen (før deling og seksjonering). 
 
 

5 § Utførelse og bebyggelse 
 
Avtalens omfang fremgår av denne kontrakten og bilag spesifisert i pkt. 15. Selgers ytelser skal være i 
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak. Ytelsene skal ha god håndverksmessig 
standard og svare til opplysninger som følger av kontraktsdokumentene eller ved markedsføring, med 
unntak av markedsføringen på Internett som er omtrentlig. Det vises til bustadoppføringslovas §§ 25, 26 
og 27. 
 
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre 
bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne 
avtalen foran standardiserte bestemmelser. 
 
Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen i prospektet og tegninger, gjelder leveransebeskrivelsen. 
Prospektets illustrasjonstegninger utgjør ikke en del av kontraktstegningene. 
 
Tomten skal være i henhold til beskrivelsen i prospektet - utomhusplan. 
 
 

§ 6 Endringer 
 
Avtales det endringer eller tilleggsarbeider, skal Selger skriftlig bekrefte for Kjøper de kostnadsmessige 
og tidsmessige konsekvensene. Selger kan kreve betaling for tilleggsarbeider når de er utført uavhengig 
av betalingsplanen nevnt i punkt 1. Det vises til bustadoppføringslovas §§ 7 og 8. 
 
Kjøper kan be om endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer Selgers vederlag 
inntil 15 %. Det vises til bustadoppføringslovas § 9. 
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Selger kan kreve at bestillinger av tilleggsarbeider skal skje direkte til og avtales med underleverandører 
og at fakturering skjer direkte til Kjøper fra underleverandørene. 
 
Da prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt og med delvis 
serieproduksjon, er det ikke mulig å bestille endringer i utførelsen utover det som fremkommer av 
prospektet. 
 
Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer Leilighetens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris. Selger skal så langt det 
er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. 
 
Det tas forbehold om at det kan forekomme mindre avvik i forhold til vedlagte tegninger. 
 

§ 7 Ferdigstillelse  
 
Byggestart er foreløpig anslått til 1.kvartal 2020. Leiligheten planlegges ferdigstilt 04/01 kvartal år 
2020/2021. Arbeidet skal utføres med rimelig fremdrift og uten unødig avbrudd. 
 
Selger vil holde Kjøper orientert om fremdriften. Selger plikter, senest 8 uker før ferdigstillelse av 
Leiligheten, å meddele Kjøper skriftlig om fast overtagelsesdato. Kopi av meddelelsen sendes også til 
megler. Denne varslede dato gjelder da som bindende overtakelsesdato, er evt. dagmulktsutløsende og 
skal ligge innenfor overtakelsesperioden. Kjøper kan ikke motsette seg en tidligere overtakelse enn det 
selger har estimert i dette punkts 1. avsnitt. 
 
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslovas §11 er oppfylt og 
Selger har varslet Kjøper om forsinkelsen. 
 
Selger skal innkalle til overtakelsesbefaring i samsvar med bustadoppføringslovas §15. 
Det skal føres protokoll over feil og/ eller mangler som skal rettes av Selger. Protokollen skal 
undertegnes av begge parter. Kopi sendes megler.  
 
Forut for overtakelse kan Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor protokoll føres på samme måte 
som ved overtakelse. Dette skjer 2-3 uker før overtakelsesdatoen.  
 
Det kan holdes overtakelsesforretning selv om det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at 
hele Leiligheten kan bebos. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge ved overtakelsen. 
 
Ved forsinket ferdigstillelse som Selger er ansvarlig for, gjelder bestemmelsene i bustadoppføringslovas 
§18 om dagmulkt (0,75 promille per dag) og §19 om erstatning.  
 
Ved vesentlig forsinkelse, unntatt force majeur, har Kjøper rett til å heve kontrakten, og få tilbakebetalt 
innbetalt del av kjøpesum inkl. påløpte renter på meglerens konto som følge av innbetalingen.  
 
Selger plikter å rette feil/ mangler som inngår i protokollen uten unødig opphold og i henhold til 
overtagelsesprotokoll. Utvendig arbeid gjøres i henhold til årstidene, forøvrig henvises det til 
bustadoppføringslovas §§ 10 og 11. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på avtalt leveranse.  
 
Kjøper plikter å gi Selgers folk adgang til Leiligheten innenfor normal arbeidstid  
(kl. 07.00-16.30), slik at eventuelle rettelser kan bli utført på rasjonell måte. 
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Skulle det forøvrig være feil/ mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger 
rett til å gi Kjøper prisavslag istedenfor å foreta utbedring, dersom feilen/ mangelen ikke vesentlig 
reduserer Leilighetens verdi jf. bustadoppføringslovas §32. 
 
 

§ 8 Overtakelse 
 
Kjøper har ikke rett til å overta Leiligheten før hele kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er 
innbetalt. Kjøper har deponeringsrett (holde tilbake penger på meglers konto) til sikkerhet for eventuelle 
krav mot Selger dersom deler av den avtalte ytelsen ikke er levert eller er omtvistet ved overtakelsen, 
det vises til bustadoppføringslovas §§ 24, 31 og 49. 
 
Når Leiligheten er overtatt, bortfaller Kjøpers instruksjonsrett over kjøpesummen, med mindre eventuelt 
beløp som skal tilbakeholdes skriftlig framgår av overtakelsesprotokollen. Eventuelt beløp som skal 
tilbakeholdes deponeres hos megler, og frigivelse av dette beløpet krever begge parters signatur. 
Beløpet skal stå i rimelig forhold til verdien av de gjenstående arbeider. Renter på et eventuelt 
tilbakeholdt beløp i forbindelse med overtakelsen tilfalle Selger. 
 
Synlige skader på overflater, utstyr og lignende kan ikke påberopes etter overtakelse. 
 
Dersom Leiligheten har feil eller mangler som gir Kjøper grunnlag til ikke å overta Leiligheten, vil den 
innbetalte del av kjøpesummen bli sperret på meglerens klientkonto, inntil Leiligheten kan overtas, jf. 
bustadoppføringslovas §§ 15 og 31. Renter i forsinkelsesperioden tilfaller Kjøper. 
 
Ved overtakelse skal eiendommen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer at kjøper må 
akseptere begrensede tilfeller av byggestøv på enkelte overflater, samt at gulvflater generelt kan inneha 
begrensede tråkkmerker og/eller vaskestriper ved slepelys fra vinduer.  
 
Til Leiligheten hører en andel av fellesarealer. Deler av fellesarealene, herunder utomhusarbeidene kan 
bli ferdigstilt etter overtakelse av Leiligheten, men senest      . Som sikkerhet for ferdigstillelse av alle 
fellesarealer holdes det tilbake kr       på meglerens klientkonto.  
 
Kjøper gir sameiets styre, eller den sameiet utpeker, fullmakt til sammen med Selger foreta og 
undertegne overtakelsesforretningen for fellesarealene. Når protokollen viser at fellesarealene er levert i 
henhold til kontrakten, vil tilbakeholdt beløp bli utbetalt Selger. Opparbeidede renter tilfaller Selger.  
 
Fra overtagelsen går risikoen for Leiligheten over på Kjøper. Kjøper svarer for påløpne utgifter, samt 
oppebærer eventuelle inntekter. Dersom sameiet ikke er stiftet når Leiligheten tas i bruk, har Selger rett 
til å kreve dekket kostnader til fellesutgifter som han betaler på vegne av sameiet. 
 
Når overtakelsesforretningen har funnet sted, anses Kjøper å ha godtatt Leiligheten som 
kontraktsmessig med eventuelle bemerkninger i overtagelsesprotokollen. 
 
 

§ 9 Garanti / reklamasjonsrett 
 
Om lag 1 år etter overtakelse skal Selger uoppfordret innkalle til ettårsbefaring. Selger skal føre 
protokoll på samme måte som ved overtakelsesforretningen. Det vises ellers til bustadoppføringslovas § 
16. For sameiets fellesarealer vil Selger innkalle sameiets styre til tilsvarende befaring. 
 
Selger gir 5 års garanti for Seksjonen som er omhandlet i kontrakten, regnet fra overtakelsesdato. 
Garantien dekker et beløp som tilsvarer 5 % av kjøpesummen. Garantien skal utstedes direkte til kjøper, 
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eventuelt kan 3 % garantien opptrappes innen betalingsforfall for sluttoppgjør. Original garanti 
overleveres megler, og oversendes så kjøper etter at overtakelsen har funnet sted. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende 
punkter: 
 

a) Krymping av betong, treverk eller plater og derav sprekkdannelser i tapet, maling og 
lignende, med mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk eller feilaktig behandling 
av materialer. 

b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold. 
c) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av 

Leiligheten med utstyr. 
d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som Selger ikke kan lastes 

eller ha ansvar for. 
 
Reklamasjoner i henhold til ovennevnte garanti må meldes skriftlig til Selger med kopi til garantisten. 
Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle Leilighetene, så sant 
ikke normal bruk av Leiligheten krever at en eventuell feil utbedres omgående. 
 
Reklamasjonsretten i henhold til bustadoppføringslovas §30 er begrenset til 5 år etter overtagelsesdato. 

 
 

§ 10 Risiko - forsikring 
 
Leiligheten står for Selgers regning og risiko frem til overtakelse har funnet sted i henhold til punkt 1 og 
7 i kontrakten. Selger er forpliktet til å forsikre eiendommen i byggeperioden i henhold til 
bustadoppføringslovens bestemmelser. Styret i sameiet plikter å tegne egen forsikring snarest mulig, og 
melde fra om dette til Selger som da kan slette sin forsikring. Etter dette tidspunkt er sameie ansvarlig 
for forsikring av bygningen.  
 
Kjøper må selv tegne egen innboforsikring fra og med overtakelsesdato. 
 
Dersom Leiligheten skades av brann eller utsettes for annen erstatningsmessig skade før overtagelsen, 
kan denne kontrakt opprettholdes fullt ut dersom Kjøper ønsker det. Skadeerstatning skal i så fall 
utbetales til Selger/Selgers byggelånsbank, som har plikt til å foreta gjenoppbygging/ utbedring av 
bygget på kortest mulig tid uten pristillegg eller forrentning av den kapital som er innbetalt à konto i 
forbindelse med kjøpet. 
 
 

 § 11 Sameiet og vedtekter 
 
Ved ervervet av Leiligheten blir Kjøper sameier i Kildetunet sameie. Sameiet har til oppgave å ivareta 
sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets 
vedtekter, samt betale sin andel av sameiets utgifter (fellesutgifter).  
 
Fellesutgiftene for Leiligheten fastsettes av sameiet i årsmøte, og er for første driftsår stipulert til  
ca. kr      pr. måned. 
 
Kjøper er kjent med at de andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 
som følge av sameieforholdet jfr. eierseksjonsloven §31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som 
for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning 
besluttes gjennomført. 
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Der er utarbeidet vedtekter som følger som vedlegg til denne kontrakten. Disse vedtekter gjelder fram til 
generalforsamlingen vedtar eventuelle endringer. 
 
 

§ 12 Befaring på byggeplassen 
 
Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og skal kun skje etter 
forutgående avtale med Selger. 
 
 

§ 13 Tvister 
 
Skulle det oppstå tvist om forståelsen av denne kontrakt eller gjennomføringen av denne handel, skal 
partene søke å løse den oppståtte konflikt i minnelighet. 
 
Dersom Kjøper tar rettslige skritt med påstand om at kjøpet ikke er kontraktsmessig, er Kjøper likevel 
forpliktet til å foreta oppgjør overfor megler som bestemt i denne kontrakt. 
 
Eventuelle tvister blir å føre i det verneting som ligger i det området eiendommen tilhører. 
 
 

§ 14 Særskilte bestemmelser 
 
Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser, at 
selgers byggelån blir gitt og åpnet og om eventuelle endringer i prosjekteringen etter krav fra 
myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet og 
igangsetting ikke vedtas innen 01.06.2020, er ingen av partene forpliktet etter denne kontrakt. Kjøper får 
da tilbakebetalt eventuelt forskuddsbetalt beløp inkludert påløpte renter.  
 
Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for 
sameiets felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere 
kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten samtykke fra kjøper. Selger forbeholder seg retten til 
enhver tid å justere salgspriser på usolgte leiligheter i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for 
tilsvarende leiligheter i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av 
partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. 
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§ 15 Bilag 
 
Kjøper har fått seg forelagt kopi av: 
 

• Prospekt med tegninger og leveransebeskrivelse  
• Plantegning  

• Panteattest for eiendommen 
• Områdereguleringsplan  

• Utkast til vedtekter for Kildetunet 
• Driftsbudsjett  

• Kopi av Bustadoppføringslova 

• Prisliste  
 
 
 
Denne kontrakt er opprettet i 3 likelydende eksemplarer hvorav hver av partene får ett eksemplar hver, 
og ett beror hos megler, EiendomsMegler 1. 
 
Hamar, ……………………. 
 
 
Som selger: Som kjøper: 
 
 
 

Kildetunet AS 
 

  

   

 

39



U T K A S T V E D T E K T E R 

for 

Sameiet Kildetunet 

(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret ved innsending av 

seksjoneringsbegjæring (dato). 

 

1. Navn, hva sameiet omfatter og dets formål 

1-1 Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Sameiet Kildetunet. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst den 

(dato). 

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av 44 boligseksjoner på eiendommen gnr. …… bnr……. i Løten kommune. 

Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet som består av en hoveddel og 

eventuell(e) tilleggsdel(er). Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 

bygning, med egen inngang. Tilleggsdelene består av arealer som i den tinglyste 

seksjoneringsbegjæringen er definert som tilleggsdeler til bruksenheten. Bruksenhetens hoveddel og 

tilleggsdel(ene) utgjør til sammen bruksenheten. 

Sameiebrøken tar utgangspunkt i areal BRA for bruksenhetens hoveddel. 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

1-3 Formål 

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og 

vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet. 

 

2. Rettslig råderett 

2-1 Rettslig råderett  

(1) Den enkelte seksjonseier rår som en eier over sin seksjon og har full rettslig råderett over 

seksjonen, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre noe annet følger av lov 

eller disse vedtektene. 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte 

betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 
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2-2 Rettslig råderett over parkeringsplasser, bod og felles grøntareal 

(1) Parkeringsplass er lagt som seksjonert tilleggsdel, og kan bare overdras sammen med hoveddelen. 

Utleie av parkeringsplass krever samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes om det foreligger en 

saklig grunn. Parkeringsplass kan kun leies ut til andre seksjonseiere i sameiet. 

(2) Seksjonseiere som har parkeringsplass som seksjonert tilleggsdel dekker kostnaden knytte til drift 

og vedlikehold av plassen(e). Det inkluderer kostnader til bl.a.: 

- vedlikehold og drift av tekniske anlegg, 

- vedlikehold og utskiftning av port og dører til garasjekjelleren, 

- vedlikehold av adkomstarealer knyttet til garasjekjelleren, 

- vaktmestertjenester og andre vedlikeholdstjenester som gjelder garasjekjelleren, 

- årlig rengjøring av dekke i garasjekjelleren, 

- kostnader til oppvarming og belysning i garasjekjelleren, 

- andre vedlikeholds – og driftskostnader som åpenbart knytter seg til garasjekjelleren. 

Oppregningen er ikke ment å være uttømmende. 

(3) En (1) parkeringsplass er avsatt til HC-parkering til seksjonseiere med spesielle behov. Dersom 

noen har fått tildelt denne plassen som tilleggsdel uten dokumentert behov for handicapplass må de 

akseptere, uten ugrunnet opphold, å bytte p-plass med andre faste beboere som disponerer 

garasjeplass dersom disse kan dokumentere behov for handicapplass. Plikten til å bytte gjelder selv 

om det medfører lengre avstand til inngang, bod mv. eller andre ulemper. Søknad med godkjent 

handikappbevis sendes til styret som vedtar bytting og tilbakebytting ved opphør av behovet. 

Styret kan alene vedta reseksjonering ved bytte av parkeringsplass som nevnt i denne bestemmelse 

dersom de finner det mest hensiktsmessig. Kostnader ved reseksjonering dekkes av seksjonseieren 

som tildeles HC-plassen. 

Dersom HC-plassen allerede disponeres av seksjonseiere med dokumentert behov skal det opprettes 

venteliste. Styret administrerer tildeling av HC-plass og venteliste. 

(4) Seksjonseier kan, med samtykke fra styret, installere godkjent ladestasjon for elbil mv. i 

tilknytning til parkeringsplass som er seksjonens tilleggsdel, eller andre steder som styret anviser. 

Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. De seksjonseiere som ønsker å 

anlegge ladestasjon må få dette montert av godkjent montør på eget initiativ og for egen regning. 

Det skal benyttes samme type ladestasjon som i resten av sameiet. Kostnader til drift og vedlikehold 

av ladestasjon dekkes av den enkelte seksjonseier. 

(5) Samtlige seksjoner disponerer en bod i underetasjen. Sportsbodene er registrert som tilleggsdel 

til seksjon og kan bare overdras sammen med hoveddelen. Det er ikke tillatt å leie ut bod til personer 

som ikke er seksjonseiere. Midlertidig utleie kreves forhåndssøkt og er betinget av styrets samtykke. 

 

 

 

41



3. Seksjonseierens rett til å bruke seksjonen og fellesarealer 

3-1 Rett til bruk 

(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til 

det formål de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og 

forholdene. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. 

(2) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til 

skade eller ulempe for andre sameiere. 

(3) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, og kan ikke brukes til næringsformål. 

(4) Den enkelte seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 

fellesarealer og felles anlegg uten godkjenning fra styret. Arbeider som påvirker bebyggelsens 

eksteriør, utvendige installasjoner, samt endring av fellesarealer inne eller ute kreves forhåndssøkt 

og skal godkjennes av styret, herunder utvendige lamper på balkong, skjerming av balkonger, 

utskifting av vindu, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, øvrige bygningsmessige 

arbeider etc. Fargevalg og type skal også godkjennes av styret. Se også vedtektene punkt 4-3. 

(5) Kostnader til demontering og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere 

seksjonseiere har montert, slik som sol- og vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 

rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 

 

3-2 Ordensregler 

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler. Selv om det i ordensreglene skulle vedtas forbud mot 

dyrehold, kan bruker av boligseksjonen holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet 

ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. Det utarbeides egne ordensregler for 

parkeringskjelleren. 

 

4. Vedlikehold 

4-1 Seksjonseiers vedlikeholdsplikt 

(1) Den enkelte seksjonseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til 

forsvarlig vedlike, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt 

omfatter slikt som 

a) inventar 

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

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

e) listverk, skillevegger, tapet 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 
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h) rør, ledninger med tilbehør, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

i) vinduer og ytterdører 

j) innvendig del av balkong samt rekkverk som hører til vedkommende seksjon 

k) varmekabler 

Seksjonseier skal til enhver tid sørge for at våtrom er forsvarlig vedlikeholdt 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) Seksjonseier har ansvar for rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra egen 

vannlås/sluk. Seksjonseier skal rense sluk, har ansvaret for oppstaking og har ansvar holde avløpsrør 

åpne frem til sameiets felles-/hovedledning. Dette gjelder også sluk på terrasse, balkonger eller 

lignende som ligger til bruksenheten. Seksjonseierne skal holde terrasser, balkonger ol. fritt for is, 

snø, blader osv. 

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

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende 

veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er 

forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

(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) Styret har rett til å gi pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette 

finnes påkrevd av bygningsmessige hensyn. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan styret vedta å la 

arbeidene utføres for vedkommende seksjonseiers regning. 

(10) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre 

seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

 

4-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 

installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de 

enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten 

omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 4-1. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av 

tilfeldige skader. 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som 

rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike 
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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) Seksjonseier 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 seksjonseier eller andre brukere. 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne 

gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35. 

 

4-3 Ombygning og endring av egen seksjon 

(1) Verken styret eller en enkelt seksjonseier kan motsette seg en seksjonseiers innvendige 

ombygning som gjelder endringer av en seksjon, med mindre det svekker eiendommen 

bygningsteknisk eller er til vesentlig sjenanse eller ulempe for øvrige seksjonseiere. 

(2) Utvendig tilbygg, endringer eller inngrep i fasaden kan ikke foretas uten samtykke fra sameiet, 

videre kreves godkjennelse fra bygningsmyndighetene. 

(3) Dersom en seksjonseier erverver flere seksjoner og ønsker å slå disse sammen, skal årsmøtet 

vedta reseksjonering forutsatt at den aktuelle seksjonseieren dekker kostnadene og det ikke er 

bygningsmessige forhold til hinder for sammenslåing. 

 

5. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform 

5-1 Felleskostnader 

(1) Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke knytter seg til 

den enkelte bruksenhet, andre arealer seksjonseier har enerett til å bruke eller som seksjonseier har 

fått ansvar for å vedlikeholde. Alle bygningsmessige konstruksjoner, fasader og tak mv. er undergitt 

sameiets felles ansvar. 

(2) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles 

mellom seksjonseierne etter gjeldende sameiebrøk, med mindre annet følger av vedtektene eller 

særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter 

forbruk. 

(3) Kostnader hvor forbruket måles per leilighet skal fordeles etter forbruk og ikke etter 

sameiebrøken. 

(4) Utgifter til kabel-TV og bredbånd/fiber skal fordeles likt på alle seksjonene. 
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5-2 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. 

 

5-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger 

av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 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. 

 

5-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 

 

6. Pålegg om salg og fravikelse - mislighold 

6-1 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. 

 

6-2 Pålegg om salg 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 

pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis skriftlig og 

opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 

 

6-3 Fravikelse  

Dersom 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 seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. 

 

7. Styret og dets vedtak 

7-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-3 andre medlemmer med inntil 1 

varamedlem. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. 
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(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlem 

velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges 

særskilt. Styret velger nestleder blant sine medlemmer. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående styreperiode. 

Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

7-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøter innkalles elektronisk. Styrets 

medlemmer har plikt til å sørge for at styrets leder til enhver tid har oppdatert korrekt informasjon 

om e-postadresse. 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen 

nestleder, skal styret velge en møteleder. 

(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. 

 

7-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets 

anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 

 

7-4 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. Styret kan videre inngå avtale 

om forretningsførsel. 

(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. 

 

7-5 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. 
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7-6 Styrets representasjonsadgang  

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap som representerer 

sameiet utad og tegner dets navn. 

(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. 

 

8. Årsmøtet 

8-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern. 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller 

utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-2 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. 

 

8-3 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 forretningsfører. 

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

seksjonseier har plikt til å sørge for at styrets leder til enhver tid har oppdatert korrekt informasjon 

om e-postadresse. 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et 

forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte 

stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen 

når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektene punkt 8-2 (1). 
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8-4 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 

• velge styremedlemmer 

• behandle vederlag til styret 

(3) Regnskap, eventuell revisjonsberetning og årsberetning 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. 

 

8-5 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. 

 

8-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder 

behøver ikke å være seksjonseier. 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle 

beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet 

blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes 

tilgjengelig for seksjonseierne. 

 

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 
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På årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Flertallet 

regnes etter antall stemmer. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står 

stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

 

8-8 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 

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. 

 

8-9 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. 

 

8-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis 

sameiet skal kunne ta beslutning om 
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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. 

 

8-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger 

av pkt. 5. 

 

9. Ugildhet (inhabilitet) og mindretallsvern 

(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. Det samme 

gjelder forretningsføreren. 

(2) Ingen kan delta i en avstemning om 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er 

vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens 

nærstående. 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

10. Forsikring 

(1) Styret skal sørge for å påse at eiendommen med bebyggelse til enhver tid er fullverdiforsikret. 

(2) Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring som dekker inventar, innbo og 

løsøre i seksjonen. 
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11. Forretningsfører og revisor 

Sameiet skal ha forretningsfører. Styret engasjerer forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar 

med lov om eierseksjoner § 41. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 

 

 

12. Forholdet til eierseksjonsloven 

Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65 kommer til anvendelse så framt intet annet er fastsatt i 

disse vedtektene. 
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Sendes til: Eiendomsmegler 1 Hamar, Postboks 198, 2302 Hamar  Epost: hamar@em1.no 

 
 

KJØPSBEKREFTELSE 

 

 

Navn 1:              Pnr.: 

 

Navn 2:              Pnr.: 

 

Adresse: 

 

Postnr.:              Poststed: 

 

Tlf. arbeid 1:             Tlf. privat 1: 

 

Mobil 1:              E-mail 1: 

 

Tlf. arbeid 2:             Tlf. privat 2: 

 

Mobil 2:              E-mail 2: 

 

Navn (1) vil bli benyttet som hovedkontaktperson, hvis ikke annet er særskilt avtalt ifm. signatur og vedståelse av denne 

kjøpsbekreftelse. 

 

Jeg/vi inngår herved bindende avtale med selger om kjøp av Leilighet nr.:___________________ inkl. 1 garasjeplass i Kildetunet 

– trinn 1 i henhold til prisliste, prospekt med prosjektbeskrivelse og vedlegg, samt dette kjøpetilbud med informasjon og 

vilkår  

 

til fast pris kr.   - kroner              00/100  

 

med tillegg av omkostninger jfr. prislisten for Kildetunet – trinn 1, datert ___________________         

 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital (bankinnskudd, kontanter, eiendom)   Kr. 

 

Lån/mellomfinansiering i     Kr. 

 

Eventuelle forbehold/forutsetninger: 

 

 

 

Sted:                   Dato: 

 

 

 

 

 

Signatur/underskrift                   Signatur/underskrift 

 

          

 

 

52



Forbrukerinformasjon ved inngåelse av kjøpsavtale: 

• Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post eller leveres til megler.  

• Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson, samt andel egenkapital.  

• Megler bekrefter overfor kjøper at kjøpetilbudet aksepteres. 

• Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen form for angrefrist ved kjøp/salg av eiendom. 

• Dersom kjøper anses som profesjonell og det innleveres flere enn én kjøpsbekreftelse på én og samme leilighet fra to eller flere selskaper som anses å 

være i samme, eller utgjøre ett, konsern, eller med det samme eierskap som står bak, forbeholder selger seg retten til å avslå alle kjøpsbekreftelser 

unntak en én fra dette konsern. Med profesjonell menes kjøp av leilighet til annet enn eget eller familiemedlemmers formål. 

 

Avtalevilkår: 

• Kjøpekontrakt vil bli signert etter at kjøpetilbudet er akseptert av selger.  

Megler vil innkalle til kontraktsignering. 

 

Betalingsbetingelser: 

• 10 % av kjøpesummen betales senest 10 dager etter at selgers forbehold er opphevet og tilfredsstillende garanti fra selger iht. buofl. §12 er etablert. 

Resterende kjøpesum og omkostninger betales ved overtakelse. Hvis kjøper er å anse som profesjonell skal 
det innbetales 20% av kjøpesummen. 

• Eventuelle tilleggs- eller endringsarbeider skal betales og avtales direkte med utførende entreprenør i sin helhet før de påbegynnes. 

 

Kostnader ved kontraktsbrudd: 

Ved kontraktsbrudd/avbestilling fra kjøperens side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og merkostnader som følge av hevingen. 

Påbegynte tilleggs- og endringsarbeider må i tillegg betales i sin helhet. Hvis kontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalte forskudd tilfalle 

kjøper. 

 

Omkostninger: 

Det henvises til prislisten for de stipulerte omkostningene pr. leilighet. 

 

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Kjøper er innforstått med at grunnlag for 

beregning av dokumentavgift til staten vil bli justert etter sameiebrøken når disse foreligger med 2,5 % av beregnet andel av tomteverdi. 

 

Alminnelige forbehold: 

Selger tar forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg, nødvendige privat/offentligrettslige tillatelser, at selgers byggelån blir gitt og åpnet og om 
eventuelle endringer i prosjekteringen etter krav fra myndighetene, entreprenør eller underentreprenør. Dersom selgers forbehold ikke er opphevet og 
igangsetting ikke vedtas innen 01.06.2020, er ingen av partene forpliktet etter denne kontrakt. Kjøper får da tilbakebetalt eventuelt forskuddsbetalt 
beløp inkludert påløpte renter. Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligseksjoner, samt eierbrøken og utkast til budsjett for sameiets 

felleskostnader som følge av dette. Selger forbeholder seg retten til å transportere kjøpekontrakt fra selger til et annet selskap uten samtykke fra kjøper.  
 
Selger forbeholder seg retten til enhver tid å justere salgspriser på usolgte leiligheter i prosjektet. Uavhengig om prisforlangende for tilsvarende 
leiligheter i tidsrommet etter kontraktsinngåelsen blir justert opp eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg. 
 

Felleskostnader fordeles delvis pr. m2 BRA, og delvis på antall enheter. Dette medfører at mindre leiligheter får høyere felleskostnader pr. m2 BRA enn 

større leiligheter. Det tas forbehold om endringer i fordelingsprinsipper og stipulerte felleskostnader for den enkelte leilighet, som først vil bli endelig 

vedtatt av sameierne i konstituerende sameiermøte ifm. fastsettelse av vedtekter, samt budsjett for første driftsår. 

 

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, fasader, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at 

dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. 

 

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.  

 

Det tas forbehold om justeringer og endringer av utomhusplanen. 

 

Eiendommen selges fri for pengeheftelser, dog med unntak for heftelser som påhviler sameiet. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 

naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.   

 

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Garantier kan ikke transporteres uten etter samtykke fra 
både selger og garantist. 
 

 

  

Sted:                  Dato: 

 

 

Signatur/underskrift                  Signatur/underskrift 
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Stein Olav Engebakken
Eiendomsmegler MNEF - Salgsleder og fagansvarlig
Næring

Telefon 906 72 115

EiendomsMegler 1 Næring
Org.nr.: NO 945 727 306
Parkgt. 2
2302 Hamar
Telefon

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 1199413 Salgsoppgaven er sist oppdatert: 06.11.2019 19:10

Petter Fjæstad
Eiendomsmegler

Telefon
E-post

971 95 430
petter.fjestad@em1.no


