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Fakta om boligen

Adresse
Grasmyrhagen BRL
3960 Stathelle

Avdrag fellesgjeld
Det er lagt inn en avdragsfrihet på lånet med 20 år
og en totalt løpetid på 40 år.

Fastpris
Fra kr. 1 400 000,Til kr 1.650.000,-

Sikringsordning fellesgjeld
Ja

Andel Fellesgjeld
Fra kr 1 400 000,Til kr 1.650.000
Totalt inklusive omkostninger
Innskudd fra kr. 1.400.000,- til kr 1.650.000 (NB:
prisen er fast)
Omkostninger
172,- (Grunnbok)
430,- (Tingl. gebyr obligasjon)
430,- (Tingl. gebyr andelsdokument)
5.000,- Andelskapital sameiet

P-ROM/BRA/BTA
P-rom fra 76,3 m² til 86,5 m²
Bra fra 81,2 m² til 90,6 m²
Arealbeskrivelsene er i hentet fra plantegningene
til arkitekt Z-ark AS datert 17.10.2018.
Antall soverom
Man står fritt til å velge 2 eller 3 sov i leiligheten.
Eierform
Borettslag
Boligtype
Leilighet

6.032,- (Omkostninger totalt)
Ved kjøp vil innskudd + omkostninger utgjøre fra
kr 1.406.032 til kr 1.656.032. I tillegg kommer andel
fellesgjeld som utgjør fra kr 1.400.000 til 1.650.000
for de forskjellige leiligheter. Se prisliste for
nærmere spesifisering.
Felleskostnader
Estimerte felleskostnader vil utgjøre brutto fra kr
5.450 til kr 6.137 pr mnd. Netto felleskostnad etter
skatt vil utgjør fra kr 4.793 til kr 5.362 pr mnd.
Rentekostnader fellesgjeld
Felleskostnader er beregnet med rente på 1.
prioritetslån p.t. 2,45%. Dette gir rentekostnader fra
ca kr 2.858,- til kr 3.369,- pr mnd avhengig av
leilighetens fellesgjeld. Tallene er brutto
rentekostnad.

Byggeår
2019
Garasje/Parkering
Ja. Med leiligheten følger det en garasjeplass i
felles garasjeanlegg.
Tomt
Eiet tomt 2254 m²

Fasade og
uteområde
Du får ikke kun ny bolig. Du får nye naboer og
venner. Ny vei til jobb, skole og barnehage.
Nye opplevelser. Ditt nye nærområde.

Et godt
førsteinntrykk
Å trå inn i et hjem er mer enn å henge i fra
seg jakken. Det er følelser. Det er minner.
Et hjem skapt over år. Det er personlighet.

Alle hjem
har et hjerte
Kjente og kjære. Pulserende med liv.
Latter og tårer. Det er underholdning og
alvor i sofakroken.

velkommen
til bords
Eksotisk eller brunost. Høytid eller hverdag.
Spennende smaker og dufter. En åpning for å invitere
noen hjem. Alt går bedre med mat i magen.

Søte drømmer
& friske morgener
De magiske rommene hvor en våkner opp
og henter ny energi hver morgen.

Leilighets
nummer

Om boligen
Salgsoppgave dato: 26.10.2018
Oppdragsnummer
41-18-9023
Megler
Eiendomsmegler / Prosjektmegler MNEF
Bjørn Johnson
Tlf 90 95 95 25
Mobil 90 95 95 25
E-post bjorn@bestmegler.no
Best Eiendomsmegler AS
Orgnr. 912316831
Selger
XT Eiendom AS
Adresse
Grasmyrhagen BRL
3960 Stathelle
Matrikkel
Borettslaget vil bli opprettet av PBBL og
andelsnummer vil bli tildelt før overtagelse.
Matrikkelens benevnelse og til sist Borettslagets
tomt er benevnt som gnr 26 bnr 15 i Bamble
kommune.
Fastpris
Innskudd fra kr 1.400.000 til 1.650.000.
Andel fellesgjeld
Fellesgjeld fra kr 1.4000.000 til 1.650.000.
Totalt inkl. omkostninger (prisant. +
omkostninger) *
Innskudd fra kr. 1.400.000,- til kr 1.650.000 (NB:
prisen er fast)
Omkostninger
172,- (Grunnbok)
430,- (Tingl. gebyr obligasjon)
430,- (Tingl. gebyr andelsdokument)
5.000,- Andelskapital sameiet
6.032,- (Omkostninger totalt)
Ved kjøp vil innskudd + omkostninger utgjøre fra kr
1.406.032 til kr 1.656.032. I tillegg kommer andel
fellesgjeld som utgjør fra kr 1.400.000 til 1.650.000
for de forskjellige leiligheter. Se prisliste for
nærmere spesifisering.

Beliggenhet
Leilighetene blir liggende vestvendt til i starten av
Nesjarvegen på Grasmyr på Stathelle. Fra noen av
leilighetene kan man se helt forbi Vealøs i Skien og
inn Eidangerfjorden når høstløvet faller. I
nærområdet på Grasmyr er det store planer. Varden
skrev 17.09.18 føglende "350 boliger. Ny
ungdomsskole. Utvidelse av den videregående
skolen. Ny svømmehall og en dobbel idrettshall
som skal erstatte Grasmyrhallen." I korte trekk er
dette et område det satses på i Bamble kommune.
Fra leilighetene har du gangavstand til både barne-,
og ungdomskole på gang-, og sykkelsti, samt til
dagligvarebutikk. Det er umiddelbar nærhet til fine
turområder i skog og mark. Kort veg også bort til
idrettsanlegget på Bunes hvor Stathelle og Omhegn
IL holder til.
Ønsker man å handle er det 3 km til Brevik, 1 km
bort til Brotorvet handlesenter og 4 km ut til
Langesund .
Adkomst
Når du kjører Sundbyvegen sydover fra Stathelle
passerer du under gangbroen fra Grasmyr over til
Stathelle barneskole vil du se tomteområdet på
høyre side. Ta første veg til høyre og så til høyre og
du er i Nesjarvegen.
Tomt
Eiet tomt 2254 m²
Tomten leveres ferdig opparbeidet. Parkering/
kjøreveg leveres asfaltert. Utvendig inngangsparti 1
etg i betong, trapp/inngangsparti 2. etg. i treverk/
stål.
Innhold
Leilighetene inneholder gang, 2 eller 3 soverom
(valgfritt), bad, bod, kjøkken og stue.
Det medfølger en garasjeplass med bod. Boden er i
enden av garasjen innvendig men kan fjernes til
fordel for mer garasje. Garasjeplasser skilles
innvendig med plater. Det er ikke en tett løsning
mellom garasjene pga behov for lufting.
Eierform
Borettslag
Boligtype
Leilighet
Byggeår
2019

Arealer (Bruksareal/Primærrom)
Bruksareal (BRA) : fra 81,2 m² til 90,6 m²
Primærrom (P-ROM) : fra 76,3 m² til 86,5 m²
P-rom fordeling : P-rom er gang, stue, kjøkken, bad
og soverom (2 eller 3).
Arealbeskrivelsene er i hentet fra plantegningene til
arkitekt Z-ark AS datert 17.10.2018.
Antall oppholdsrom
1
Antall soverom
3 3(2)
Leilighetene kan leveres med 2 eller 3 soverom.
Standard
Leilighetene vil ha en gjennomgående god
standard med moderne løsninger og godt med lys
fra store vinduer. De bygges etter nye høye krav til
brann, isolasjon og energiøkonomisering.
Grunntanken bak leilighetene er å kunne bygge
gode enheter til en fornuftig pris. Det leveres en
gitt standard på utforming og overflater og så er
det opp til hver enkelt om en ønsker å eventuelt
gjøre endringer og tilvalg. Leilighetene leveres
nøkkelferdige.
Overflater
Gulv: Parkett i stue og kjøkken, laminat i soverom,
flis på bad og i gang og belegg i bod.
Vegger: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit, flis på
bad. malt strie i bod.
Himling: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit
TV/Internett
Tv og internett leveres av Canal Digital - Telenor.
Kjøkken
Kjøkken leveres av Systemkjøkken med hvite glatte
fronter. Ett-greps blandebatteri med avstenging for
oppvaskmaskin. Kjøkkenet leveres med
innebyggede hvitevarer som stekeovn, platetopp
og oppvaskmaskin.
Hvitevarer
Det leveres innebygget stekeovn, platetopp,
oppvaskmaskin og ventilator. Kjøleskap er ikke
inkludert.

Tilbehør
Nilan Compakt P varmesentralen består av et
balansert ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder
og en varmepumpe. Anlegget har ingen utedel, og
avgir derfor ikke støy til omgivelsene. En effektiv
varmegjenvinner overfører varmen fra avtrekkluften
til den nye luften som tilføres rommene. Etter
varmegjenvinneren sitter det en varmepumpe som
tar restvarmen fra avkastluften og fører den over til
varmtvannsberederen. Når varmtvannsberederen er
" ladet " blir overskuddsvarmen ved behov overført
til rommene via tilluftsventilene.
Byggemåte
Det skal i bygges totalt 10 leiligheter fordelt på en
6-manns boliger med 3 leiligheter i hver etasje og
en 4- manns bolig med 2 leiligheter i hver etasje.
Leilighetene i 2. etasje vil få heis. Heisen er en
skruheis med løftebukkprinsipp hvor knappen må
holdes inne. Det støpes gulv i 1. etasje med
ringmurselementer, 35 cm isopor og m/
radonsperre, støpt gulv i 1. etg.. Alle yttervegger
dobbelfals kledning, 4 toms lister og dører og vinder
m/ 4 toms beslag over og under. Vindtettsperre, 20
+ 5 cm isolasjon. Ferdig produserte takstoler, tekket
tak, renner og beslag.
Oppvarming
Nilan Compakt P varmesentralen vil avgi generell
varme i leiligheten. Dette komplementeres med
varmekabler på bad og i gang. Ut over dette vil det
være behov for andre varmekilder i de kaldere
periodene i året.
Vei/vann/avløp
Adkomst er via borettslagets private veier.
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og
avløp. Vann og kloakk nett på eiendommen er å
anse som borettslagets eiendom. Borettslaget står
ansvarlig for eventuelle fremtidige
vedlikeholdskostnader.
Brukstillatelse/Ferdigattest
Selger skal besørge ferdigattest eller brukstillatelse
til overtakelse av boligen. Videre er selger ansvarlig
for at det blir utferdiget ferdigattest snarest mulig
etter overtakelses-tidspunktet dersom den ikke
foreligger.

Bad/Vaskerom/WC
På badet leveres 1 stk frittstående klosett montert
på gulv, 1 stk 90/90 dusjkabinett/dusjhjørne m/
termostat dusjbatteri, 1 stk 100 cm
baderomsinnredning med servant + 30 cm
høyskap, ett-greps batteri, speil og lysarmatur.

Offentlige forhold/Regulering
Tomten er detaljregulert i Reg plan ID 292
Nesjarvegen 3. Der er den beskrevet som
"boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse"
.
Det er ingen kjente offentlige planer som berører
eiendommen.

Dersom man ønsker gjestetoalett leveres dette
med 1 stk frittstående klosett, servant med
ett-greps batteri og overspeil. Medfører tillegg i pris.

Odel/Konsesjon
Det hefter ikke odel eller konsesjonskrav ved
eiendommen.

Tinglyste bestemmelser
1995/1424-3/101 Rettigheter iflg. skjøte
02.02.1995 rettighetshaver:Knr:0814 Gnr:26 Bnr:13
Rett til å anlegge steinfylling for vei
Dette er en rettighet som stod på eiendommen fra
tidligere. Det er sendt inn erklæring om sletting av
servitutet til Statens Kartvek. konf megler.
Eiendommen selges fri for pengeheftelser, dog med
unntak av borettslagets fellesgjeld og obligasjon for
andelseiernes innskudd. Selger kan tinglyse
bestemmelser som vedrører borettslaget,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Garasje/Parkering
En garasjeplass i utvendig frittstående garasjeanlegg
medfølger. Plassene skilles av med tette vegger
innvendig (åpent i øverste del opp mot tak). Innerst
i garasjen er det en tilhørende bod i forlengelsen.
Denne er blir adskilt med materiale lik deleveggene
mellom garasjen. Ellers gjesteparkering på området.
Det er satt av 1,5 plass pr leilighet inklusive garasje.
Diverse
Dette prospekt er ment som en orientering om
byggeprosjektet og er ikke bindende for den
detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse
og de enkelte enheter. Alle opplysningene i dette
prospektet er gitt med selgers forbehold om rett til
endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,
f.eks. på grunn av offentlige pålegg, uten at den
generelle standard forringes. Tegninger og
perspektiv er kun ment som illustrasjon. Justeringer
må påregnes i detaljprosjekteringen som følge av
for eksempel plassering av sjakter og føringsveier
for tekniske anlegg. Det gjøres oppmerksom på at
dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse
og tegninger, er det leveransebeskrivelse som
gjelder.
3 D tegninger vist i dette prospektet er å regne som
illustrasjoner, og vil ikke være bestemmende. 3D
bildene vil kunne være av andre bygg i prosjektet.
Feil kan forekomme. Eksempelvis kan øvrig
bebyggelse, vegetasjon m.m. ha en annen
utforming og høyde enn anvist. Møblering og
beplantning er kun ment som illustrasjon, Møbler
følger ikke med.
Kjøper plikter å sette seg inn i FDV dokumentasjon
for bygget etter overtagelsen.
Kjøper/borettslaget må selv sørge for vanning og
stell av grøntanlegg på eget initiativ. Hekker og
grøntanlegg har ingen garanti. Selger er ikke
ansvarlig for ekstra vanning eller noen form for
stell/vedlikehold etter ferdigstillelse av det enkelte
element såfremt det ikke er ferdigstilt før
overtagelse hvoretter ansvaret ligger på utbygger

frem til ferdigstillelse av bygg. Borettslaget plikter å
vedlikeholde alt grøntareal innenfor eiendommen,
Selger har ingen forpliktelser vedrørende
vedlikehold av arealer tilhørende borettslaget etter
ferdigstillelse.
AREALDEFINISJONER:
Boligene angis med bruksareal (BRA) og
primærrom(P-rom) Arealene er hentet fra
utbyggers plantegninger. Bruksareal er boligens
areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I
tillegg til boligens oppgitte BRA kommer terrassen
og bod utenfor boligen. Tegningene viser arealene
på de forskjellige rommene. Disse er målt fra
innervegg til innervegg. Eventuelle innvendige
sjakter som er større enn 0,5 kvm er trukket fra bra.
Mens arealer som medgår til mindre sjakter og
garderobeskap er inkludert i BRA. Primærrom er
BRA fratrukket innvendig bod.
Kjøper må akseptere at oppgitte arealer kan avvike
+/- 3 %. Ved avvik mellom tegninger og teknisk
beskrivelse, er det teknisk beskrivelse som gjelder.
TILVALG
Fakturering av tillegg skjer ved leveranse av
tillegget, og ikke ved levering av leilighet. Eksempel
er kjøkken, ved oppgradering av kjøkken vil man få
tilleggsregning ca 1 måned før. Tillegg faktureres via
entreprenør XT Bygg og Drift AS med et påslag på
15% .
Det er mulig å påvirke standarden i boligene mot
endring i prisen.
ORGANISERING/FINANSIERING
Leilighetene vil bli organisert i et tilknyttet
borettslag. Det vil bli inngått IN-ordning (individuell
nedbetaling av fellesgjeld) i prosjektet. Dette sikrer
frihet til å velge finansiering tilpasset dine ønsker.
Finansiering av fellesgjeld vil bli gjort til markedets
beste betingelser. Avtale om forretningsførsel er
inngått med Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag (PBBL) som sikrer beboerne
profesjonell håndtering av løpende fellesdrift.
Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir
borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av
innskudd fra andelseierne (kjøperne).
FORUTSETNINGER/FORBEHOLD
Det er et forbehold for gjennomføringen av
prosjektet at det selges 5 leiligheter, samt at
byggetillatelse foreligger fra Bamble kommune og
at selger anser gjennomføringen av prosjektet som
økonomisk forsvarlig før byggestart vedtas. Oppnås
ikke kravet til forhåndssalg før 01.01.2019 kan kjøper
og selger frafalle denne kjøpsbekreftelse. Kjøper og
selger kan ikke rette krav mot hverandre som følge
av frafallelsen.

Selger tar forbehold om nødvendige offentlige
tillatelser og om eventuelle endringer i
prosjekteringen etter krav fra myndighetene,
byggherren eller entreprenørene.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme
endelig utforming av utenomhusarealer,
materialvalg, fargevalg på bygningene, samt
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. Utbygger kan foreta
mindre justeringer av oppgitt areal. Slike endringer
gir ikke rett til endring av avtalt pris.
Energimerke
Energimerke karakter : Oppvarmingskarrakter Gul
og Energimerkekarrakter B. Dette er likt for alle
leilighetene.
De komplette energiattestene for de forskjellige
leilighetene fås ved henvendelse megler.
Forsikring
Leiligheten vil bli bygningsforsikret gjennom
borettslagets felles forsikring. Kjøper må selv tegne
innboforsikring.
Faste løpende kostnader
Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den
enkelte et månedlig beløp. Dette beløpet består av
kapitalkostnader og driftskostnader.
Kapitalkostnader er renter og avdrag (fra år ?) på
leilighetens andel av borettslagets fellesgjeld.
Renten på felleslånet er flytende. Det betyr at
renten vil endres i samsvar med den generelle
renteutviklingen. Borettslaget kan senere beslutte å
binde hele eller deler av fellesgjelden til en
fastrente.
Driftskostnader utgjør kommunale avgifter,
bygningsforsikring, fellesstrøm, forretningsførsel,
grunnpakke kabel-TV og internett, vedlikehold,
snømåking samt generell drift av borettslaget.
Det vil bli etablert system for energiforbruk for den
enkelte leilighet. Dette forbruket samt NRK-lisens
og innboforsikring dekkes av den enkelte beboer og
kommer i tillegg til felleskostnadene.
Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å
tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle
utgifter laget har og gjennom dette sørge for at
borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad per
måned per leilighet.

Informasjon om borettslaget
PBBL vil etablere borettslaget før innflytting.
Forretningsfører
Det tegnes en avtale med Porsgrunn Bamble
Borgestad Boligbyggelag om forretningsdrift.
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et
moderne boligbyggelag som løpende gir sine
medlemmer tilbud om attraktive boligprosjekter i
Telemark. Snart 16 000 medlemmer har tegnet
medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen
de ønsker - når de trenger den. Under PBBLs
paraply forvaltes det over 6 800 boliger i mer enn
300 boligselskaper fordelt på 11 kommuner Porsgrunn, Bamble, Drangedal, Nissedal, Skien,
Vinje, Nome, Sauherad, Notodden, Bø og Tønsberg.
PBBL har 28 ansatte som arbeider med
prosjektutvikling, økonomi, medlemsservice og
tekniske tjenester.
Forkjøpsrett/godkjenning av ny andelseier/
seksjonseier
Forkjøpsretten for medlemmer av PBBL vil
forhåndsprøves med en frist ved lansering av
prosjektet. Denne vil være 5 virkedager fra
lanseringsdato. Kjøpere/eiere må melde seg inn i
PBBL. Innmelding koster kr 500 og årskontingenten
er kr 200 (pr 2018)..
Dyrehold
Konf megler.
Sikringsordning
Borettslaget tilknyttes Skadeforsikringsselskapet
Borettslagenes Sikringsordning AS hvor
andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for
naboens felleskostnader, etter nærmere regler.
Dersom en andelseier ikke betaler sine
felleskostnader, må boligen selges og
Skadeforsikringsselskapet
Borettslagenes Sikringsordning AS kan dekke de
uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får
dekket via salget. Avtalen løper til den blir sagt opp.
Vedtak om oppsigelse må gjøres av
generalforsamlingen (jfr. Lov om burettslag § 5-29),
og kan sies opp innen 1.12. hvert år.
IN-ordning
Borettslaget vil etter etablering tegne en
IN-ordning, dvs. at den enkelte andelseier kan inngå
avtale om å nedbetale hele eller deler av sin andel
av felleslån. Man vil da få lavere månedlige
felleskostnader. Redusert andel av felleskostnader
vil normalt føre til at den som evt kjøper den
aktuelle boligen senere må finansiere en større del
av kjøpesummen selv.

Felleskostnader
Estimerte felleskostnader vil utgjøre brutto fra kr
5.450 til kr 6.137 pr mnd. Netto felleskostnad etter
skatt vil utgjør fra kr 4.793 til kr 5.362 pr mnd.
Felleskostnadene inkluderer
Kabel-TV, internett mini, kommunale avgifter,
eiendomsskatt, bygningsforsikring, felles strøm,
renter og evt. avdrag på fellesgjelden (20 års
avdragsfrihet). Fellesutgiftene kan endres
fortløpende etter vedtak av borettslaget. NRK-lisens,
strøm og innboforsikring må bekostes av den
enkelte i tillegg .
Rentekostnader fellesgjeld
Felleskostnader er beregnet med rente på 1.
prioritetslån p.t. 2,45%. Dette gir rentekostnader fra
ca kr 2.858,- til kr 3.369,- pr mnd avhengig av
leilighetens fellesgjeld. Tallene er brutto
rentekostnad.

Kjøp av Eiendom i Borettslag - Informasjon
Borettslag
I et borettslag eier du leiligheten din ved at du er
andelseier i borettslaget. Leiligheten kan du
omsette i det åpne marked, men med forkjøpsrett
for medlemmer av PBBL. Borettslaget finansieres
ved opptak av lån som blir borettslagets fellesgjeld
og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne
(kjøperne). Se egen prisliste for mer informasjon.
Med PBBL som forretningsfører er du sikret at
fellesinteressene blir ivaretatt gjennom et godt
opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.
Utbygger eier og betaler den månedlige
innbetalingen for boliger som eventuelt ikke er
solgt ved ferdigstillelse. Dette gjør at borettslaget
selv ikke løper noen risiko ved usolgte boliger.
Totalpris / kjøpesum
Denne består av innskudd og andel av borettslagets
fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hver
av disse elementene.

Avdrag fellesgjeld
Det er lagt inn en avdragsfrihet på lånet med 20 år
og en totalt løpetid på 40 år.

Innskuddet er den delen av kjøpesummen som
kjøper må finansiere på egenhånd og som betales
ved overtagelse.

Lånevilkår fellesgjeld
Det er lagt til grunn lån med 2,45% rente over 40 år
med 20 års avdragsfrihet i den finansinstitusjonen
som blir valgt. Kjøper er gjort kjent med at
felleskostnadene vil kunne bli endret i takt med den
til enhver tid gjeldende rente i finansinstitusjonen
som finansierer borettslaget og når perioden med
avdragsfrihet utløper.

Fellesgjelden er et lån som borettslaget vil ta opp i
forbindelse med overtagelsen. Kjøper er ikke
personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar med
renter samt senere avdrag (fra år 2039) gjennom
innbetaling av månedlige kostnader på din andel av
lånet. Lånet løper i 40 år med 20 års avdragsfrihet.

Overtagelse
4. kvartal 2019 under forutsetning av at
byggebeslutning er tatt innen 01.01.2019.
Vedlegg
Byggebeskrivelse, rombehandlingsskjema,
reguleringsplan, reguleringskart og 1 side av
energiattest.
Visning
Etter avtale med megler.

Månedlige felleskostnader
Til dekning av løpende fellesutgifter innbetaler den
enkelte et månedlig beløp. Dette beløpet består av
kapitalkostnader og driftskostnader.
Kapitalkostnader er renter og eventuelt avdrag (fra
år 2039) på leilighetens andel av borettslagets
fellesgjeld. Renten på felleslånet er flytende. Det
betyr at renten vil endres i samsvar med den
generelle renteutviklingen. Borettslaget kan senere
beslutte å binde hele eller deler av fellesgjelden til
en fastrente.
Driftskostnader utgjør kommunale avgifter,
bygningsforsikring, fellesstrøm, forretningsførsel,
grunnpakke kabel-TV og internett, vedlikehold,
snømåking samt generell drift av borettslaget.
Det vil bli etablert system for energiforbruk for den
enkelte leilighet. Dette forbruket samt NRK-lisens
og innboforsikring dekkes av den enkelte beboer og
kommer i tillegg til felleskostnadene.

Styret i borettslaget har ansvar for og plikt til å
tilpasse de månedlige felleskostnadene til de reelle
utgifter laget har og gjennom dette sørge for at
borettslaget til enhver tid har en sunn økonomi.
Se prislisten som viser stipulert felleskostnad per
måned per leilighet.
IN-ordning (individuell nedbetaling av andel
fellesgjeld)
Kjøper kan, om ønskelig, betale ned hele eller deler
av sin fellesgjeld. Dette får virkning på de månedlige
felleskostnadene som blir redusert ved at lavere
andel fellesgjeld gir lavere kapitalkostnader.
Eksempelvis vil månedlige felleskostnader kun bestå
av driftskostnader dersom man velger å betale hele
totalprisen og ikke ha andel fellesgjeld. Ordningen
er betinget av at fellesgjelden løper med flytende
rente. En nedbetaling av fellesgjelden kan ikke
reverseres.
Sikringsfond
Dette borettslaget vil bli tilknyttet Borettslagenes
Sikringsfond. Sikringsfondet gjør det trygt å bo i
borettslaget. Det innebærer bl.a. at man er med i en
ordning hvor andelseierne etter nærmere regler
sikres mot å bli ansvarlig for naboens
felleskostnader.

Byggebeskrivelse Grasmyhrhagen
BYGGBESKRIVELSE / BETINGELSER Nesjarveien 3-Bamble
Matrialer/Byggteknisk
• Ringmurselementer,30 cm isopor i grunn m radonsperre, støpt gulv i 1 etg.
•

Lettbetong dekker som etasje skille imellom 1 og andre etasje

•

Alle yttervegger dobbelfals kledning, 4 toms lister dører og vinduer m 3 toms beslag over og under.

•

Vindtettsperre, 20+5 cm isolasjon, ferdig overflatebehandlet gips på innervegger malt s0502y

•

Ferdig produserte takstoler, tekket tak, renner og beslag.

•

Ferdigmalte vinduer. m/foringer og slettlist

•

Ferdig overflatebehandlet gips i himling.

•

Gulver/vegger: eikeparkett i stue/kjøkken, soverom eikelaminat, våtromsbelegg i bod. Bad leveres ferdig
med std flis på vegg og gulv, Øvrige vegger i bod er i gips malt s0502y

•

Taklister 3toms hulkil malt hvit

•

Innerdører formpresset hvite uten speil m hvit karm.

•

Tett gulv i veranda 2 etg

•

Balansert ventilasjonsanlegg m varmegjenvinning og forvarming av varmtvann

•
•

Veranda 1 etg i betong
Veranda i 2etasje i trallverk impregnert 28X120 terrassebord

•

Std kjøkken inklusive følgende hvitevarer er inkludert: Komfyr, stekeovn, oppvaskmaskin

•

2 stk garderobeskap pr leilighet

Elektrisk
Punkter i henhold til NEK400 -som stikk, bryter, lampeuttak vegg/tak, jordskinne, ringeklokke m/knapp
•

Varmekabler på bad, og gang 1,8meter ifra ytterdør

•

2 stk Utelampe pr boenhet, 1 ved inngangsparti og en på balkong.

•

1 stk Skap med jordfeilautomater og overspenningsvern monteres i bod

•

1 stk utvendig TKS tilknytningsskap NEK399-1

•

1 stk Belysning over kjøkkenbenk

•

Leveres etter forskrifter NEK400:2014 / NEK399-1

•

2 røykvarslere pr leilighet, brannalarm anlegg tilkoblet brannvesen i 6mannsbolig

•

Kabelrør fra TV-uttak til TKS skap

•
•

1 stk komfyrvakt
1stk Uttak for tv/internett i stue del

•

1stk Nilan compact p ventilasjons anlegg med varmtvannstank B90XD70XH180Cm

•

1 stk sluk i gulv

•

1 stk stoppekran

•

1 stk fordelerskap for rør i rør

VVS
Bod

Besøksadresse:
Bedriftsvegen 192
N-3735 Skien – Norway
Org-No/Company code:917859965

Kontakt informasjon:
Phone: +47 46 77 31 95
+47 48 99 00 49
Email: post@xtb.no

Byggebeskrivelse Grasmyhrhagen
Bad/toalettrom
• 1 stk Frittstående klosett med sete
•

1 stk 90/90 dusjkabinett m/termostat dusjbatteri/eller dusj på vegg

•

1 stk 100 cm baderoms innredning med servant + høyskap, ett-greps batteri, speil og lysarmatur

Kjøkken
• Ettgreps kjøkkenbatteri m/avstengning for oppvaskmaskin
• Aquastop
VVS Generelt
• Avløpsledninger lagt i plastrør, støydempende, type Asto eller tilsvarende
•

Lufting av spillvann ført over tak

•

1 utvendig stake kum pr bygg

•

1 utvendig hovedkrav pr leilighet

•

Felles utevannspunkter

Grunn/utenomhusarbeid
• Alle nødvendige vann/kloakk/strøm gater
•

Drenering/overvannsledninger

•

Grøntareal leveres ferdig opparbeidet

•

Parkering/kjørevei leveres asfaltert

•

Utvendig inngangsparti 1 etg i betong, trapp/inngangsparti 2 etg i treverk/stål

Garasje
• Ca 18 kvm garasje inklusive bod
•

Leddport

•

Garasjeplasser skilles innvendig med netting

Andre vilkår/opplysninger
1. Utbygger forbeholder seg retten til å endre på byggetekniske løsninger
2.

Utbygningen vil være i henhold til TEK 10 forskrifter

3.

Det medfølger 1 stk brannslukningsapparat pr leilighet

4.

Det medfølger 1 stk bod på ca 5 kvm pr leilighet, denne er integrert i garasje.

5.

Byggebeskrivelse gjelder foran illustrasjoner/ tegninger /bilder. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 3D
tegninger vil kunne avvike fra endelig produkt.

6.

Gjeldende byggebeskrivelse gjelder for eiendommen Gnr 26 Bnr 15 i Bamble kommune

7.

Kjøper/Borettslaget må selv sørge for vanning og stell av grøntanlegg på eget initiativ. Hekker og
grøntanlegg har ingen garanti. Selger er ikke ansvarlig for ekstra vanning eller noen form for
stell/vedlikehold etter ferdigstillelse av det enkelte element såfremt det ikke er ferdigstilt før overtagelse
hvoretter ansvaret ligge på utbygger frem til ferdigstillelse av bygg.

8.

Borettslaget plikter å vedlikeholde alt grøntareal innenfor eiendommen.

9.

Midlertidig brukstillatelse kan benyttes ved overtagelse, men ferdigattest skal foreligge senest 6 måneder
etter overtagelse. Megler kan holde igjen beløp tilsvarende manglende utført arbeid frem til dette er utført
og ferdigattest er utstedt.

Besøksadresse:
Bedriftsvegen 192
N-3735 Skien – Norway
Org-No/Company code:917859965

Kontakt informasjon:
Phone: +47 46 77 31 95
+47 48 99 00 49
Email: post@xtb.no

Byggebeskrivelse Grasmyhrhagen
10. I nybygg kan det oppstå svinnriss, sprekker i maling og tapet, dels på grunn av tørking av materialer, disse
kan ikke forlanges utbedret så sant arbeidet er gjort etter god håndverksmessig standard
11. Kjøper aksepterer at garasjer/utenomhusarbeider kan ferdigstilles etter overtagelse, men senest 6 måneder
etter.
12. Byggherre vil foreta befaring ca 1 år etter at boligen er overlevert, og deretter foreta eventuelle utbedringer
så snart som mulig. Mindre forhold av liten betydning som oppdages etter overtagelse utbedres etter
ettårskontroll.
13. Innvendige mål kan avvike noe grunnet utforinger til tekniske installasjoner.
14. Ved overtagelse skal partene sammen gjennomgå eiendommen. Kjøperen er pliktet til å fremme eventuelle
reklamasjoner på synlige feil og mangler på dette tidspunkt, og disse skal protokollføres sammen med
selgers eventuelle kommentarer til punktene.
15. Ved endring/oppgradering av kjøkken, fliser eller lignende kan det påløpe økte arbeidskostnader.
16. Fakturering av tillegg skjer ved leveranse av tillegget, og ikke ved levering av leilighet. Eksempel er kjøkken,
ved oppgradering av kjøkken vil man få tilleggsregning ca 1 måned før overtagelse.
17. Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer utover hva som tilbys av selger.
18. Tillegg faktureres via entreprenør XT Bygg og Drift AS med et påslag på 15%
19. Evnt. ekstratoalett tilfredsstiller ikke kravene om tilgjengelig boenhet.
20. Tegninger som blir sendt ut til kunde med mål, kan ikke brukes til bestilling av møbler eller lignende. Mål på
tegninger er for konstruksjon og er ikke faktiske mål.

Dato 11.10.2018

Besøksadresse:
Bedriftsvegen 192
N-3735 Skien – Norway
Org-No/Company code:917859965

Kontakt informasjon:
Phone: +47 46 77 31 95
+47 48 99 00 49
Email: post@xtb.no

BAMBLE KOMMUNE

ASPLAN VIAK AS

Reguleringsplan for Nesjarveien 3

REGULERINGSBESTEMMELSER
Dato for siste revisjon av plankartet: 22.12.2017
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.09.2018

§1

GENERELT

1.1

Virkeområde

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankartet i
målestokk 1:1000.
1.2 Reguleringsformål
Området reguleres for følgende formål i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5:
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

BKS1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg, felles

f_veg1

Annen veggrunn – grøntareal

SVG

1.3
Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette oppføring av nye boliger.

§2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Automatisk freda kulturminner
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet
kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det
kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig - og senest innen 3
uker - om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner
tilsier det (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).
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§3

BEBYGGELSE OG ANLEGG – BKS1

2.1 Rekkefølgekrav
1. Endring av avkjørsel som sikrer tilstrekkelige siktforhold skal være etablert før det gis
brukstillatelse/ferdigattest for nye boliger i feltet.
2.2

Dokumentasjonskrav

1. Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan for felt BKS1 før det gis rammetillatelse.
Utomhusplan:
- Bebyggelsens plassering og kotehøyde
- Utforming av felles utearealer
- Atkomstveg
- Materialbruk og vegetasjon
- Stigningsforhold, terrengbehandling med kotehøyder og forstøtningsmurer med angitt høyde
- Renovasjonsløsning: etablering av atkomstveg inn i området som skal være av en slik standard
som sikrer hensiktsmessige og gode løsninger for renovasjonsbil. Utomhusplanen skal vise dette,
og hvordan sammenheng med renovasjon er tenkt løst.
2. Før det gis igangsettingstillatelse for nye boligbygg innenfor planområdet skal det foreligge tekniske
planer for vann og avløp som er godkjent av Bamble kommune. Teknisk plan skal også omfatte plan
for håndtering av overvann. Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt. Nye boligbygg skal
knyttes til offentlig vann- og avløpsnett.
3. Før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak innenfor planområdet skal effektbehov for utbyggingen
være avklart med netteier og det skal være utarbeidet en samlet kabelplan der bl.a. behov et for ny
nettstasjon skal være avklart.
4. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i BKS1 skal det foreligge detaljerte støyberegninger og
forslag til fasadetiltak og støyskjermingstiltak, som sikrer at innendørs lydnivå og støynivå på
uteareal er under gitte grenseverdier.

2.3

Bygningstyper, byggehøyder og utnyttelsesgrad
1. Feltet kan bebygges med rekkehus, kjedehus og mindre leilighetsbygg. Byggene skal ha pulttak.
Garasjeanlegg skal ha samme takform som boligbyggene i feltet.
2. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA = 50 %.
3. For hver boenhet skal det etableres min. 1 parkeringsplass for bil og min. 1 for sykkel. I tillegg
skal det etableres 0,2 parkeringsplasser per boenhet for bil for besøkende.
4. Maksimal tillatte byggehøyder:
Ved pulttak: øvre gesimshøyde 8,5 meter og nedre gesims 7,5 meter. Minste takvinkel 6o.
Maksimal mønehøyde/øvre gesims på garasje er 5 meter.
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Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget. Bebyggelse skal trappe seg ned med
terrenget mot syd. Maksimal byggehøyde er kote + 84.
5. Der byggegrense ikke er vist kan ny bebyggelse plasseres i formålsgrense. Støttemur kan
plasseres i formålgrense og med høyde på inntil 2 meter. Støyskjerm kan etableres mot
fylkesveg innenfor formålet. Støyskjerm kan ha høyde inntil 3 meter og skal være minimum 1,5
meter der det er behov for støyskjerm. Garasjer kan inngå som en del av støyskjerm. Dersom
det prosjekteres andre løsninger enn langsgående støyskjerm som vist i plankart og som gir
støynivå under gitte grenseverdier kan det gis unntak for utstrekning av skjerm.
6. Der terrenget tillater dette, skal boliger som kan ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan,
bygges med trinnløs adkomst fra parkering og slik at de er egnet for bevegelseshemmede.
7. Alle boenheter skal ha en andel uteoppholdsareal på minst 15 kvm fordelt på felles og ev. privat
uteareal som er stille (støynivå<LDEN 55). Alle boenheter skal ha et privat uteareal på minimum 6
kvm som inngår som en del av «stille del av uteoppholdsareal». Alle boenheter i planområdet
skal være gjennomgående slik at støyfølsomme rom får tilgang til stille side.

2.4

Antall boenheter
Det skal etableres minimum 2 boenheter pr. daa i BKS1.

2.5

Uteareal
Krav til uteareal:
30 m2 pr 100 m2 BRA boligformål eller per boenhet. En andel på minimum 50% skal være
fellesareal. Fellesarealet skal ligge på terrengnivå og være kompakt og sammenhengende.
Felles uteområde/lekeareal skal ha støynivå under LDEN = 55dB.

2.6

Radon
Det skal gjøres tiltak i bygninger for varig opphold som sikrer at konsentrasjonen av radongass
ikke overstiger grenseverdier i den til enhver tids gjeldende teknisk forskrift.
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Adresse

Nesjarveien 3

Postnr

3961

Sted

Stathelle

Leilighetsnr.
Gnr.

26

Bnr.

15

Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2018-944429

Dato

26.10.2018

Innmeldt av

Energibygg AS v/ Youssef El Meziani

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Viktig informasjon - kjøp av bolig under oppføring
Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller
hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker.
Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på
garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller
hvor kjøper er profesjonell ihht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen
reguleres av avhendingslova.
Ligningsverdi
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk
Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger
(der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25
prosent av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for
sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie)
utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere
info på www.skatteetaten.no.
Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert på at
utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av
tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som
kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som
angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og
tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter
skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er
til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til
ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av
pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova
§ 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer
eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med
mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og
endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er
kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer
kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta
forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er
igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som
kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av
utbygger/selger.
Meglers rett til å stanse gjennomføringen av
en transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling eller forhold som rammes av straffeloven
§§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke
holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil
kunne medføre for oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet
eller deres medkontrahent.
Bebyggelsens arealer
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er
arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt.
boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket
innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan
det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas
forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer,
da beregningene er foretatt på tegninger.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I
motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes
og at kjøper ikke overtar.

Kjøpsbekreftelse
Boligen omsettes av BEST Eiendomsmegler, Myren 28, 3718 Skien med XT Eiendom AS som
byggherre.

1.

Kjøpsbekreftelsens bestemmelser.

Utfylles av bustadsoppføringslova av 13. juni nr 43 1997 og annen bakgrunnsrett.

Selger:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Tlf:
Mail:

XT Eiendom AS AS
Sneltvedtåsen 7
3719 Skien
9951 12 011
haugseter@xte.no

Onr: 995 871 963

Navn:

___________________

Fnr: _________

Adresse:

___________________

Kjøper:

___________________
Mobil:

___________________

e-mail:

___________________

2.

Kjøpsbekreftelsens objekt

Prosjektet inneholder totalt 10 leiligheter. Parsellen har i dag gnr 26 bnr 15 i Bamble kommune.
Leiligheten er benevnt som leilighet nr ___ i prospektet og ligger i X etasje. Leiligheten vil få
adresse i Nesjarvegen hvor nummer tildeles av Bamble kommune før overtagelse. Leilighetens
andels nummer vil bli tildelt før overtagelse.
3.

Kjøpesum og omkostninger.

Depositum utgjør 10% av innskuddet og skal innbetales senest 10 dager etter signering av endelig
kjøpekontrakt eller kontraktsmøte som megler har innkalt til. Innbetaling skal skje uoppfordret til
megler på klientkonto (står i kjøpekontrakt ved signering). Det innbetalte depositum går til fradrag
i kjøpesummen.
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Kjøpesummen for den i punkt 2 nevnte bolig er kr XXXXX,-. Beløpet forfaller til betaling etter
følgende faktureringsplan:
Depositum ved kontraktsinngåelse (10 dager etter
signering av endelig kjøpekontrakt).

kr.

_______,-

Resterende del av kjøpesum ved overtagelse

kr.

_________,-

Total kjøpesum eks omkostninger

kr

_________,-

Forsinket betaling medfører forsinkelsesrenter for kjøper og eventuelt krav fra selger om heving,
erstatning mv, Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen ved overtagelse betale omkostninger som per
tid utgjør:
Andelskapital til borettslaget
Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten
Tinglysningsgebyr for panterettsdokument
Gebyr panteattest
Totale omkostninger

kr
kr
kr
kr
kr

5.000,430,430,172,6.032,-

Det tas forbehold om endringer av tinglysnings-/registreringsgebyr, omkostninger som følge av
endrede gebyrer fra det offentlige.

4.

Selgers forbehold

Det er et forbehold for gjennomføringen av prosjektet at det selges 5 leiligheter, samt at
byggetillatelse foreligger fra Bamble kommune og at selger anser gjennomføringen av prosjektet
som økonomisk forsvarlig før byggestart vedtas. Oppnås ikke kravet til forhåndssalg før
01.01.2019 kan kjøper og selger frafalle denne kjøpsbekreftelse. Kjøper og selger kan ikke rette
krav mot hverandre som følge av frafallelsen.
Selger tar forbehold om nødvendige offentlige tillatelser og om eventuelle endringer i
prosjekteringen etter krav fra myndighetene, byggherren eller entreprenørene.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utenomhusarealer, materialvalg,
fargevalg på bygningene, samt 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. Utbygger kan foreta mindre justeringer av oppgitt areal. Slike endringer gir
ikke rett til endring av avtalt pris.
Antatt overtagelse:
. kvartal 2019 under forutsetning av at byggebeslutning er tatt innen 01.01.2019.
Eiendommen selges fri for pengeheftelser, dog med unntak av borettslagets fellesgjeld og
obligasjon for andelseiernes innskudd. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører
borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.
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5.

Kjøpers finansieringsplan

Depositum 10 dager etter signering av kjøpekontrakt

kr.

__________,-

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om
min/vår finansiering.
Selskap:

______________________

Kontakt person og tlf nr:

______________________

Kjøpekontrakt ihht bustadsoppføringslova skal erstatte denne avtalen senest 10 dager etter at
innkalling til kontraktsmøte fra megler har skjedd.

6.

Forbrukerinformasjon ved inngåelse av kjøpsavtale:
•
•
•
•

7.

Kjøsbekreftelsen skal være skriftlige og skal oversendes signert til megler.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering,
finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Megler bekrefter overfor kjøper at kjøpsbekreftelsen aksepteres ved skriftlig aksept av
selger.
Vær oppmerksom på at det ikke eksisterer noen form for angrefrist ved kjøp/salg av
eiendom.

Kostnader ved kontraktsbrudd:

Ved kontraktsbrudd fra kjøperens side, vil selger holde kjøper ansvarlig for økonomiske tap og
merkostnader som følge av hevingen. Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Dersom
kontrakten videreselges påløper det et transportgebyr til selger på kr 25.000,-.

8.

Dokumenter. Tolkningsregler

Kjøper bekrefter å ha gjort seg kjent med prosjektets salgsmateriell og salgsdokumentasjon
utstedt av selger/megler, dvs:
Prospekt datert:
Byggebeskrivelse:
Plantegning
Utenomhusplan datert:

__________
__________
__________

Dersom en ytelse er ulikt angitt på tegning og i leveransebeskrivelse, gjelder
leveransebeskrivelsen.
Skien den:
Kjøper:

___________________________
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Forbrukerinformasjon
om budgivning
INFORMASJONEN ER UTARBEIDET AV FORBRUKEROMBUDET, FORBRUKERRÅDET, DEN
NORSKE ADVOKATFORENING VED EIENDOMSMEGLINGSGRUPPEN EIENDOMSMEGLERFORETAKENES
FORENING OG NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND, PÅ GRUNNLAG AV BLANT ANNET FORSKRIFT OM
EIENDOMSMEGLING § 6-3 OG § 6-4. NEDENFOR GIS EN OVERSIKT OVER DE RETNINGSLINJER SOM
FORBRUKERMYNDIGHETENE OG ORGANISASJONENE ANBEFALER BENYTTET VED BUDGIVNING PÅ
EIENDOMMEN. AVSLUTNINGSVIS GIS OGSÅ EN KORT OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE RETTSREGLENE
TILKNYTTET BUDGIVNING.
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med
megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere
akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud
inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan
avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer
oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist
.5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller
dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i
stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i
anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om
budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for
budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før
denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at
eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud
på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe
flere enn en eiendom)
.3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er
for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
“motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at
det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet
i rett tid aksepteres av kjøper.

BEST eiendomsmegler
Myren 28, 3718 Skien
Telefon 35 54 20 00
www.bestmegler.no

