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Få prospekt på mobil
Send Bolig 610205004 til 09999

Fakta
Gregorius Dagssons gate 31
Etterspurt område og god beliggenhet ved Doktorstykket, på toppen
av Blåbærlia. Eiendommen ligger vestvendt med meget gode
solforhold.
Attraktivt boligstrøk med kort veg til skoler, barnehager,
dagligvareforretninger, idrettsplass m.m. Sentralt og barnevennlige
med gangavstand til Skien sentrum.
3 attraktive boliger i rekke

Nøkkelinformasjon
Pris
kr. 2 300 000,Omkostninger*
kr. 6 132,Felleskostnader
kr. 6 860,-

P-rom
148 kvm
BRA
160 kvm
Eierform
Andel
Boligtype
Andelsleilighet
Tomtetype
Eiet

Felleskostnader inkluderer
Felleskostnader består av drifts- og
vedlikeholdskostnader for Borettslaget og
kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld.
Felleskostnader vil avhenge av rente- og avdragsvilkår
på felleslånet samt hvilke tjenester borettslaget ønsker
utført i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold til
bestemmelser i vedtektene. Månedlige felleskostnader
inkl. renter og ev. avdrag er stipulert for første driftsår og
fremgår av prislisten. Det er lagt til grunn at renter på
fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt,
bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av
fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon og andre
fellesutgifter som før eksempel brøyting med mer er
inkludert.
NRK lisens, strøm og innboforsikring bekostes selv av
den enkelte beboer. Kostnader knyttet til energiforbruk
fra fjernvarme er ikke inkludert i felleskostnadene.
Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte
felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall og
budsjett fra forretningsfører. Fordelingsnøkkel for
fordeling av kostnader reguleres i borettslagets
vedtekter, og bygger i utgangspunktet på areal. Enkelte
elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til
fordeling likt på alle andeler, eller etter forbruk.
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Transport

Varer og tjenester

Sandefjord lufthavn Torp

52.8 km

Spar Toppen
Kiwi Bølevegen

0.5 km
1.1 km

Skien stasjon

2.8 km

Handelstorget
Arkaden Skien Storsenter

1.8 km
1.8 km

Tomtegata sør

0.1 km

Apotek 1 Svanen Skien
Apotek 1 Bien (Lietorvet)

1.8 km
2.4 km

Skien Vinmonopol

2.4 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 8.7

Naboskapet
Sport og trening

Godt vennskap

Skauen skole - balløkke
Skidar/Helges plass

0.6 km
0.7 km

Nr1 Fitness Skien
SKY Fitness Skien

Kvalitet på skolene

1.8 km
1.8 km

Bra

Ungdom

7.3

Boligmasse

Befolkning

Barn

6.6

Unge voksne

Voksne

Eldre

Område

Personer

Husholdninger

Kommune: Skien

54 510

24 990

Grunnkrets: Kleiva

570

252

Skoler, barnehager

11

Hybel/annet 8%

Rekkehus 26%

Blokk 5%

1-10 KL

Klasser
/avd
10 KL

Bratsbergkleiva skole

1-7 KL

14 KL

Bølehøgda skole

1-7 KL

10 KL

168

2 km

Lunde barneskole

1-7 KL

16 KL

399

2.6 km

-

-

-

1.8 km

-

16 KL

350

2.3 km

42

0.7 km

Skauen Kristelige skole

Toppidrettsgymnaset i Telemark
Skien vgs. - Brekkeby
Kapitelberget barnehage
Skauen kristelige barnehage
Harmonien barnehage

Nivå

Enebolig 60%

1-6 ÅR
0-6 ÅR

5 AVD

Kapasitet
(barn)
180

Avstand

296

1.1 km

0.7 km

24

0.7 km

110

0.8 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS
eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS
2020
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Området
Adresse
Gregorius Dagssons gate 31
Postnummer
3746
Poststed
SKIEN
Område
Skien
Kommune
Skien
Kommunenummer
3807
Beliggenhet og adkomst
Etterspurt område og god beliggenhet ved
Doktorstykket, på toppen av Blåbærlia. Eiendommen
ligger vestvendt med meget gode solforhold.
Attraktivt boligstrøk med kort veg til skoler, barnehager,
dagligvareforretninger, idrettsplass m.m. Sentralt og
barnevennlige med gangavstand til Skien sentrum.
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Adkomst
Fra Skien sentrum: Følg Sandvikvegen i retning
Porsgrunn og ta til venstre inn Blåbærlia. Følg Blåbærlia
til toppen og ta til venstre inn Gregorius Dagssons gate.
Eiendommen ligger da på høyre side etter ca. 100 meter.
Se også vedlagt kart!

Prosjektet
Om prosjektet
3 attraktive og moderne boliger i rekke
Etterspurt område og god beliggenhet ved
Doktorstykket, på toppen av Blåbærlia. Eiendommen
ligger vestvendt med meget gode solforhold.
Attraktivt boligstrøk med kort veg til skoler, barnehager,
dagligvareforretninger, idrettsplass m.m. Sentralt og
barnevennlige med gangavstand til Skien sentrum.
Boligene inneholder:
Utvendig carport og sportsbod.
U.etg.
Entrè, bod/teknisk, stue, kjøkken, hall/kontor, bad,
vaskerom og soverom.
1. etg.
Stue, bad, hall/kontor og 2 soverom.
2. etg.
Minikjøkken, bod og terrasse.
Fremdriftsplan og ferdigstillelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 1. kvartal til 2.
kvartal år 2022, under forutsetning om vedtak om
igangsetting innen 31.08.2021. Dette gjelder ikke som en

bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse,
herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig
om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist
iht. bustadoppføringslova.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den
avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger
skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før
det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte
overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt
fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det
oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket
med sin utførelse.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som
nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.
Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan
endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket
levering av nødvendige leveranser til prosjektet og
lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større
virusutbrudd.
Forbehold fra utbygger
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av
avtalen:
•
igangsettingstillatelse for byggearbeidene i
samsvar med søknad
•
at det inngås 2 av 3 kjøpekontrakter
Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør
forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen
31.08.2021.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper
rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på
klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet
ansvar overfor kjøper.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i
konstruksjon, 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 fasader og
utomhusplanen.
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. Videre
forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e)
som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å
be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting,
men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik

forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til
selger på kr 30.000. Kjøpere som ikke regnes som
forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å
transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å
videreselge iht. bustadoppføringslova.
Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten
varsel på usolgte boliger.
Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og
eventuelle parkeringsplasser.
Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget.
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i
byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at
frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan,
plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor detaljer som farger,
innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske
detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/
innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen
leveres ikke, dersom ikke annet er avtalt. Plantegninger
og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse
løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene
i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig
møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved
trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og
føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret.
Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende
krav, lover og forskrifter.
Kjøper er gjort kjent med at selger i flere tilfeller vil
kunne sende informasjon elektronisk via e-post dersom
ikke annet er avtalt.
Selger tar forbehold om å endre selskap som står som
selger i prosjektet underveis i prosessen.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller
perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen
Boligtype
Andelsleilighet
Areal
P-rom:
BRA:

148 kvm
160 kvm

Tomt
Fellesareal/utomhus/infrastruktur
Prosjektet Doktorstykket Borettslag skal oppføres på
eiendommen gnr. 300, bnr. 791 i Skien kommune.
Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor
borettslaget vil bli hjemmelshaver til eiendommen.
Eiendommen kan bli grensejustert og eiendomsgrensene
er ikke nødvendigvis endelig fastsatt eller oppmålt på
salgstidspunktet. Det er avtalt at skråningen i øst skal
overføres til denne eiendommen. Sameiets tomteareal er
oppgitt fra selger å bli ca. 1.000 kvm.

Hver kjøper vil i tillegg til sin bolig også disponere over
borettslagets utvendige- og innvendige fellesarealer.
Deler av fellesarealet kan i henhold til vedtekter være
avsatt til enkelte boliger/andeler.
Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med
ferdigstillelse av boligene eller så snart årstiden tillater
det.
Foreløpig adresse er Gregorius Dagssons gate 31. Endelig
adresse vil bli fastsatt før overtagelse.
Tomteareal
1 000 kvm

Standard
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/selgers representanter avtaler eget møte med
den enkelte kjøper vedr. tilvalg og/eller endringsarbeider,
ev. utarbeider en tilvalg-/endringsmeny. Priser kan
inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til
administrering av tilvalg og endringer fra
underleverandører.
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.

Oppvarming
Info energiklasse
Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før
overtagelse.
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Parkering og garasje
Parkering og garasje
Det medfølger en stk. sportsbod og en stk.
parkeringsplass i carport til hver enhet.
El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger men
kan bestilles som tilvalg.
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan
organisering av parkeringsplassene/carportene, uteareal
utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli
søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers
boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli
lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet
bruksrett (30 år).
Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og
boder.
Boder
Det medfølger innvendig bod/teknisk iht. plantegning og
sportsbod i tilknytning til carport.

Borettslag
Organisasjonsform
Området er planlagt å bestå av ett eller flere
boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i
forbindelse med utbyggingen).
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Doktorstykket Borettslag (under stiftelse) er planlagt å
bestå av totalt 3 andeler (antallet andeler kan bli justert i
forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli
organisert iht. lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39,
borettslagsloven.
Borettslaget vil bli tilknyttet boligbyggelaget Porsgrunn
Bamble Borgestad Boligbyggelag (PBBL) og alle kjøpere
plikter å bli medlem her.
Boligbyggelaget/Selger fastsetter vedtekter for
borettslaget i forbindelse med stiftelsen av borettslaget.
Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene
vedtekter for borettslaget. Som medlem av
boligbyggelaget og/borettslaget og i tråd med
vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser.
Velforening
Selger er ikke kjent med pliktig medlemskap i velforening
på området.

Stipulering av fellesgjeld
Borettslaget finansieres med 50 % fellesgjeld og 50 %
innskudd.
Omkostninger
kr. 6 132,Omkostninger kjøpers beskrivelse
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Tinglysningsgebyr for hjemmelsdokument kr 480,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 480,Attestgebyr: kr. 172,Andelskapital kr 5.000,Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtagelse
belastes borettslaget.
Det tas forbehold om endringer av
omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller
lovendringer.
Felleskostnader
kr. 6 860,Felleskostnader inkluderer
Felleskostnader består av drifts- og
vedlikeholdskostnader for Borettslaget og
kapitalkostnader knyttet til Borettslagets fellesgjeld.
Felleskostnader vil avhenge av rente- og avdragsvilkår
på felleslånet samt hvilke tjenester borettslaget ønsker
utført i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold til
bestemmelser i vedtektene. Månedlige felleskostnader
inkl. renter og ev. avdrag er stipulert for første driftsår og
fremgår av prislisten. Det er lagt til grunn at renter på
fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt,
bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av
fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon og andre
fellesutgifter som før eksempel brøyting med mer er
inkludert.
NRK lisens, strøm og innboforsikring bekostes selv av
den enkelte beboer. Kostnader knyttet til energiforbruk
fra fjernvarme er ikke inkludert i felleskostnadene.
Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen.
Det tas forbehold om endringer i stipulerte
felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall og
budsjett fra forretningsfører. Fordelingsnøkkel for
fordeling av kostnader reguleres i borettslagets
vedtekter, og bygger i utgangspunktet på areal. Enkelte
elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til
fordeling likt på alle andeler, eller etter forbruk.

Vedtekter/husordensregler
Utkast til vedtekter og budsjett for borettslaget følger
som vedlegg.

Felleskostnader etter avdragsfri periode
Se prislisten.

Økonomi

Info kommunale avgifter
Hver andel betaler kommunale avgifter for vann og
avløp, renovasjon og avfall samt feiing.
Det leveres ikke vannmåler.

Prisinformasjon
Boligene selges til fastpris etter førstemann til møllaprinsippet. Se egen prisliste.
Prisantydning
kr. 2 300 000,-

Kostnader til vann og avløp består av en fast del og en
mengde-avhengig del.
Fast del betales svarende til prisen for 60 m3 vann.
Variabel del betales ut fra et stipulert forbruk på 1,2 x 160
= 192 m3.

Vann:
Årsgebyr, fast del: ca. kr 916,- inkl. mva. (sats på kr
15,28,- x 60 m3)
Årsgebyr, mengde-avhengig del: ca. kr 2 933,- inkl. mva.
(sats på kr 15,28 x 192 m3)
Totalt ca. kr 3 849,- inkl. mva.
Avløp:
Årsgebyr, fast del: ca. kr 1 254,- inkl. mva. (sats på 20,91 x
60 m3)
Årsgebyr, mengde-avhengig del: ca. kr 4 014,- inkl. mva.
(sats på kr 20,91 x 192 m3)
Totalt ca. kr 5 268,- inkl. mva.
Slamtømming slamavskiller (tømming hvert annet år) kr
1.913,- inkl. mva.
Årsgebyr for husholdningsrenovasjon vil avhenge av
størrelse/omfang.
Standard renovasjon 3441,25,- inkl. mva.
Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon
og priser for andre beholdninger.
Feie- og tilsynsgebyr pr. år koster kr 428,- inkl. mva.
Tallene er hentet fra www.skien.kommune.no og gjelder
for 2020.
Det tas forbehold om endringer i oppgitte gebyrer som
følge av politiske vedtak med mer.
Info eiendomsskatt
Det er i følge kommunen eiendomsskatt på boliger i
Skien kommune pr. 2020, og denne fastsettes etter
ferdigstillelse av boligen.
Eiendomsskatten faktureres til borettslaget, som så
fakturerer eiendomsskatten til andelseierne. For mer
informasjon om utregning av skatten, se kommunens
hjemmeside.
Info formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der
boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.
Lånebetingelser fellesgjeld
Den totale kjøpesummen for boligen består av innskudd
og andel fellesgjeld. Innskuddet er den del av
kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd.
Innskuddet inngår som del av borettslagets
finansieringsplan sammen med felleslån og
andelskapital. Dersom Selger endrer prisene på usolgte
enheter etter at borettslagets finansieringsplan er
vedtatt, vil økningen ikke inngå som del av innskuddet,
men omtales som kontantdel. Denne verdien vil ikke
være sikret med pant i borettslagets eiendom.
Kapitalkostnader består av renter og avdrag på
borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 50

% fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt
etablert som et annuitetslån med 40 års løpetid hvorav
de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil
øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell
rente er pt. 1,8 %. Dersom renten endres før overtagelsen
eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke
kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel
fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte
bolig fremgår av prislisten. Det presiseres at renten vil
endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen
og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av
budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må
påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid.
Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 %
etter gjeldende regler for 2020, forutsatt at andelseieren
har tilstrekkelig skattbar inntekt.
Borettslaget eier eiendommen og står ansvarlig for å
betjene felleslånet. Andelseier har ikke personlig ansvar
for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig
for å dekke borettslagets løpende utgifter. Dette
innebærer at andelseiere kan holdes ansvarlig for
manglende betaling av fellesutgifter fra øvrige
andelshavere med mindre borettslaget er tilknyttet en
Husleiegarantiforsikring.
Sikringsordning
Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret i
Boligbyggelagenes Finanssieringsforetak/NBBL.
(Premien for sikringen utgjør pr. i dag 0,075 % av
borettslagets driftskostnader. Borettslaget er, etter den
til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av
forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at
øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader.
Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse.
Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen.
Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale
med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de
krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.
Forutsetning for opprettelse av slik sikringsordning er at
alle boligene/andelene er solgt og kjøperne har flyttet
inn.
Forsikringsselskap
Borettslaget tegner boligforsikring fra overtagelse.
Kjøper besørger selv å tegne egen innboforsikring. Selger
er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere
overtar.

Utleie
Adgang til utleie
Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil
30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere
lov. Før øvrig utleie vises det til burettslagslova og
vedtektene for borettslaget.

Finansiering
Tilbud på lånefinansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av
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eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt
mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde
hos oss lover banken en hurtig behandling av din
låneforespørsel.

overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst
hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende
beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Selger

Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til kr. 50.000,- pr. enhet.
Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr. enhet. I tillegg betaler
oppdragsgiver kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr pr.
enhet.
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige
instanser, ev. forretningsfører mv.: Ca. kr. 2.550,Selgers tinglysingskostnader: Kr 480,Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Utbygger
Vase AS

Megler
Kontaktperson
Stig Engebretsen
Eiendomsmegler
Stig.Engebretsen@dnbeiendom.no
Tlf: 916 81 550
Avdeling
Porsgrunn Skomværgata 5
3921 Porsgrunn
Tlf: 476 15 000
Org.nr.: 910 968 955

Kjøps- og salgsbetingelser
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Salgsbetingelser og kjøpetilbud
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument,
samt følgende:
1)
Prisliste opprettet 06.10.20 med gjeldende
reviderte dato
2)
Leveransebeskrivelse datert 14.02.20
3)
Plantegning datert 01.10.19
4)
Fasade- og snitt tegning datert 01.10.19
5)
Situasjonsplan/Utomhusplan datert 01.10.19
6)
Foreløpig vedtekter for Borettslaget datert
01.10.20
1)
Foreløpig budsjett for Borettslaget datert
18.09.20
2)
Kommuneplanens arealdel med kart (fås ved
henvendelse til megler)
3)
Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til
megler)
4)
Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste
heftelser (fås ved henvendelse til megler)
5)
Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås
ved henvendelse til megler)
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i
den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte
opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle
ovennevnte dokumenter/vedlegg.
Betalingsbetingelser
10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld)
forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være
knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger
ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto
tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller
hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger
en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger betales ved

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en
avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers
merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har
vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på
5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
Salg av kontraktsposisjoner
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan
transporteres uten etter samtykke av selger. Videre
forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e)
som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å
be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting,
men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik
forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til
selger på kr 30.000. Kjøpere som ikke regnes som
forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å
transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å
videreselge iht. bustadoppføringslova.
Oppdragsnummer
610205004
Salgsoppgavedato
12.10.2020
Viktig informasjon
Personopplysningsloven:
I henhold til personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for
videre oppfølging.
Generelt om Borettslag:
Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne
og som organiseres og driftes av andelseierne i
fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med
tilhørende borett til en leilighet og borettslagets
fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer
kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på
utleie.
Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling.
Generalforsamlingen velger styre og behandler regnskap
og budsjett, og tar beslutninger om større

vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Hver andel har en
stemme i generalforsamlingen.

reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

Forkjøpsrett (tilknyttet borettslag):
Medlemmer av PBBL har forkjøpsrett til boligene.
Forkjøpsretten vil bli avklart av boligbyggelaget gjennom
utlysning og vil skje i forkant av den ordinære
salgsstarten. Boligene tildeles etter ansiennitet i
Boligbyggelaget og interessenter oppfordres til å melde
seg inn dersom man ikke allerede er medlem. Dersom
boligen skal eies av flere, må alle være medlem. Etter
utløpet av forkjøpsrettsperioden har ikke medlemmer
forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger. Ved senere salg
av boligene må ny utlysning finne sted etter
boligbyggelagets regler.

Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan
megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre
transaksjonen.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning):
Utbygger initierer ikke automatisk IN-ordning.
Borettslaget kan på et senere tidspunkt vedta å innføre
en slik ordning.
Hva en IN-ordning er:
En IN-ordning innebærer at andelseiere kan innbetale
hele eller deler av andel fellesgjeld. Dette får innvirkning
på de månedlige felleskostnadene som vil bli redusert
tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den
innfridde del av andel fellesgjeld. Ordningen er betinget
av at fellesgjelden løper med flytende rente og at det er
inngått en Husleiegarantiforsikring. Det presiseres at
nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det vil
ikke være mulig å foreta nedbetaling før alle boliger i
borettslaget er innflyttet/solgt og fellesgjelden er
etablert med den nødvendige sikkerheten. Det vil påløpe
et gebyr for hver innbetaling etter IN-ordningen.
Lovanvendelse
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 iht. bustadoppføringslova §
12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht.
bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres
av avhendingslova.
Arealberegninger
Arealer pr. bolig fremkommer i prislisten.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er
arealet innenfor boligens yttervegger inklusive
eventuelle 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.
Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers
innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har
megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle

Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke
kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra
egen konto i norsk bank.
Dersom megler får mistanke om brudd på
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne
mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim.
Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler
kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse
gjennomføring av handelen.

Eiendommen
Eierform
Andel
Reguleringsplan og rammetillatelse
Eiendommen ligger i et område som er avsatt til bl.a.
boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt
23.04.2015. Eiendommen ligger ikke i et regulert område.
Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 28.11.19.
Rammetillatelsen er utformet iht. gjeldende
reguleringsplan uten dispensasjon.
Rammetillatelsen inneholder rekkefølgebestemmelser
og krav før det vil bli gitt igangsettingstillatelse.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei. Offentlig vann/avløp med private
stikkledninger. Vi gjør oppmerksom på at private
ledninger vedlikeholdes for eiers/borettslaget regning.
For private fellesledninger er det normalt tilknyttet
solidarisk vedlikeholdsplikt og dette kan bli tinglyst på
eiendommen.
Radonmåling
Fra 01.01.2014 må radonverdier oppgis for alle boliger
hvor det foregår utleie. Ved for høye verdier må det
iverksettes tiltak. Se også: http://www.nrpa.no/radon
Det er ikke utført radonmåling på noen deler av
eiendommen
Ferdigattest/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.
Tinglyste bestemmelser og rettigheter
Boligen/Andelen selges fri for pengeheftelser med
unntak av borettslagets lovbestemte legalpant som
utgjør inntil to ganger Folketrygdens grunnbeløp for
hver andelseiers misligholdte forpliktelser, jf. lov om
burettslag § 5-20.
På borettslagets eiendom er det tinglyst følgende
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servitutter/rettigheter som medfølger:
05.06.1969 – Dokumentnr: 2099 – Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/
grøfter m.v.
Televerket har også rett til å holde linjen ryddet for trær/
greiner samt merke hvor kablene ligger med merker på
nærmere avtalte steder.
Selger kan tinglyse nødvendige heftelser i borettslagets
eiendom, herunder erklæringer/avtaler og rettigheter i
forbindelse med opprettelsen av borettslaget og
gjennomføring av prosjektet.
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benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i
annonsen på finn.no eller på prosjektets side på
dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller
epost, er forbundet med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.
Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan
ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem
til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt
bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse,
bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er
mottatt.

Det vil bli tinglyst 1. prioritets pant i borettslagets
eiendom for felleslånet. Videre vil det bli tinglyst 2.
prioritets pant for det samlede innskudd iht.
borettslagets finansieringsplan.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med
hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke
kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før
forbeholdet er avklart.

Legalpant
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader.
Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens
Grunnbeløp)

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler,
som så videreformidler aksepten til den som får aksept.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert
kjøpetilbud.

Diverse

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom
fullmektig.

Diverse
Selger har engasjert forretningsfører PBBL for
borettslaget med bindingstid på 6 mnd. Kostnader for
dette er inntatt i budsjett for felleskostnader.
Dyrehold er tillatt så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse
for de øvrige brukerne av eiendommen. Se vedtektene
for mer informasjon.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler
skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å
formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt
skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd
underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en
akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt
kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du
legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi
av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn
elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan
vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger
for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er
forbundet med en viss risiko for at opplysningene
kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal
kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne
kjøpetilbudet og legitimere seg.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende
kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig
kan få utlevert anonymisert budjournal.

Matrikkel
Matrikkel
Gnr. 300, bnr. 791

Kjøp av eiendom i borettslag - informasjon
HVA ER ET BORETTSLAG?
Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne.
Borettslaget er eier av bygningen og tomten. Hver andelsleilighet har én andel i selskapet og eier av denne har borett til én
bestemt leilighet. Andelsleiligheter betegnes ofte også
borettslagsleilighet.
Andelsleiligheter er fritt omsettelige til markedspris.
Borettslagets generalforsamling velger styre og behandler
regnskap og budsjett, og tar beslutninger om større
vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Inne i egen leilighet kan
eier pusse opp etter eget ønske, dersom ikke dette berører andre
andelseiere. Hovedregelen er at kun privatpersoner kan eie en
bolig i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie. I mange
borettslag er det også bestemmelser om forkjøpsrett. Dersom
dette er tilfelle, vil det være opplyst i prospektet.
PRIS, FELLESGJELD OG FELLESKOSTNADER
De leste borettslag har en fellesgjeld, opprinnelig opptatt da
boligene ble oppført. Men det kan også ha blitt tatt opp nye
felleslån i forbindelse med store påkostninger og
vedlikeholdsarbeider. I tillegg til å overta fellesgjeld for andelen
som kjøpes, betaler kjøperen et innskudd. Innskuddet inansierer
kjøper ved egenkapital eller ved å oppta lån på sin andel. Totalpris
for boligen er andelens del av fellesgjelden pluss innskuddet.
Renter og avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de månedlige
felleskostnadene som hver andelseier må innbetale til
fellesskapet. Renter på fellesgjeld er fradragsberettiget på skatten.
Felleskostnadene dekker i tillegg vanligvis forsikring av
bygningen, ofentlige avgifter og forretningsførsel. Det
fremkommer av borettslagets regnskap hva felleskostnadene
dekker i det enkelte borettslag. Innboforsikring må hver
andelseier tegne individuelt.

HVILKET ANSVAR HAR JEG FOR FELLESGJELDEN?
Andelseierne har ikke personlig ansvar for fellesgjelden.
Borettslaget har et lovbestemt pantekrav for inntil to ganger
folketrygdens grunnbeløp for hver andelseiers misligholdte
forpliktelser. Men dersom en eller lere av andelseierne ikke
betaler sine forpliktelser overfor borettslaget, vil borettslaget
kunne få likviditetsmessige problemer og ikke klare å betale sine
forpliktelser ved forfall. Noe som da også vil kunne ramme de
øvrige andelseierne. Borettslaget kan forlange tvangssalg av
andel tilhørende en andelseier som har misligholdt sine forpliktelser.
IN-ORDNING, SIKRINGSFOND MV.
Noen borettslag har etablert IN-ordninger, dvs. mulighet for den
enkelte andelseier til Individuell Nedbetaling av sin andel
fellesgjeld. Da vil månedlige felleskostnader for andelen
reduseres med andelens avdrag og lånekostnader. Dersom det er
mulig på den andelsleilighet du ønsker å kjøper, vil dette fremkomme av salgsoppgaven. Mange borettslag har inngått såkalt
sikringsordning som er en egen forsikring spesielt laget for
borettslag. Hensikten er å sikre borettslaget mot manglende
betaling fra en eller lere andelseiere. Det vil fremgå av
salgsoppgaven om borettslaget har en slik ordning.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
1.
•
•
•
•

BJELKELAG, ETASJESKILLER OG GULV
Alle gulv i oppholdsrom leveres med prosjekt 1-stavs eikeparkett med underlag.
Det leveres med 30x30cm alt. 30x60cm standard gulvflis i entre og vask/entre.
Gulv på bad leveres med 30x30cm alt. 30x60cm standard polert gulvflis.
Alle gulv leveres med betongplate i hovedetasje, bjelkelag i 2. etasje.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

YTTERVEGGER
Dobbeltfals kledning type Møre Royal med retning som vist på fasadetegning.
Sløyfer og ut-lekting for lufting og spikerslag bak kledning.
Vindtett.
198X84/42 mm bindingsverk.
200mm isolasjon.
Innvendig diffusjonssperre.
48mm innvendig ut-lekting med isolasjon.
Gipsplater el. sparklet og malt i valgfri farge.

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRANN/LYDVEGGER
Gipsplater el. sparklet og malt i valgfri farge.
120 mm bærende rammestruktur.
120mm isolasjon.
0,5mm netting.
30mm luftrom.
0,5mm netting.
120mm isolasjon.
120 mm bærende rammestruktur
Gipsplater el. sparklet og malt i valgfri farge.

4. VINDUER OG UTVENDIGE DØRER
Vinduer
Vinduer leveres ferdig overflatebehandlet ihht. fasadetegning.
Ytterdør
Ytterdør med vrider leveres ferdig overflatebehandlet, utadslående og med
forsikringsgodkjent (FG) låskasse med sylinder.
Balkong/terrassedør
Leveres som skyvedør ihht. fasadetegning.
5. YTTERTAK
Yttertakkonstruksjon, innredet for bolig.
Tekkes med takbelegg.
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6. INNERTAK (HIMLING)
Himlinger i boligrom.
Himlinger med malt gips på nedforede lekter.
Det vil kunne forekomme synlige innkassinger for fremføring av
ventilasjon, VVS og dragere.
7. INNVENDIGE VEGGER OG DØRER
Innervegg mellom boligrom.
Standard bindingsverk i varierende dimensjoner tilpasset bærekonstruksjoner
og rørføringer.
Gips som innvendig platekledning, valgfri farge.
Dører.
Innvendige dører og karmer er ferdig overflatebehandlet med terskel.
8. OVERFLATER I BAD
Utenpå bindingsverk monteres 1 lag 15mm rupanel med påmontert 12mm gips, og
membran. Denne løsning kan fravikes.
Vegger flislegges med standard hvit 30x30/60 cm rettskårne hvite veggflis og fuges med
standard fugemasse, samt silikon.
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9. LISTVERK OG FORINGER
Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak leveres ferdig overflate
behandlet fra fabrikk. Listverk festes med til dels synlige dykkerthoder.
10. VENTILASJON
Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Plasseres i bod/teknisk rom.
11. KJØKKEN
Som standard leveres innredning med hvite slette overflater ihht. plantegning.
Integrerte hvitevarer medfølger, kjøleskap, platetopp, stekeovn, og oppvaskmaskin.
Alle skap og skuffer leveres med demping.
For takterrasse leveres kjøkkenbenk med vask ihht. plantegning.
12. GARDEROBE
Det leveres skyvedørsgarderobe ihht. plantegning i gang med speil og enkelt innredet.
Ut over dette leveres 1 meter garderobeskap i øvrige soverom.
13. BADEROMSLEVERANSE
Det leveres standard Alterna baderomsmøbler og armaturer ihht. plantegning.
Dusjkabinett 90x90. Vegghengt klosett.
14. VVS LEVERANSE
Komplett skjult sanitæranlegg med bunnledninger, lufting og luftehatt.
200 liter VV bereder samt 3/4 Nrl. smartstopp med 1 trådløs føler.
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15. ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Utvendig tilknytningsskap med måler og overspenningsvern, sikringsskap innvendig med
12 stk. jordfeilautomater.
Det leveres varmekabler i entre, vask/entre og alle bad.
Antall punkter ihht. NEK 400:2018. Trådløs komfyrvakt. Utelamper ved alle ytterdører.
Dobbelt utestikk på alle uteplasser. Trådløs ringeklokke.
Det leveres lysarmatur under overskap kjøkken. I entre og bad monteres LED downlights.
Taklampe i bod.
16. PIPE OG BESLAG.
Det leveres komplett ildsted med enkel peisovn og stålpipe.
17. GRUNN OG FUNDAMENT.
Det leveres ferdig støpt fundament/plate for boligen og carport/boder, inkl. frostisolasjon.
Radonsikring og nødvendige grunnmurer/ringmur.
18. TERRASSER.
Det leveres terrasse i 2. etg. ihht. plantegning, med skillevegger og glassrekkverk som vist på
fasadetegning. Isolasjon og tekking inkl. av-vanning (sluk/nedløp).
Terrasse på mark utføres i trykkimpregnerte materialer 28x120mm.
19. TV / INTERNETT / TELEFONI.
Det leveres klargjort for TV/internett/telefoni inn til sikringsskap, med tomrør til TV-punkt i
stue.
Utbygger vil bestille felles standard abonnent for enhetene. Kostnader til etablering og
abonnement belastes kjøperne.
20. CARPORT OG BOD.
Leveres ihht. tegninger.
Carport
Leveres med ytterpanel og vindtett.
Utvendig bod
Leveres med betonggulv og kledning som bygget og carport. Ytterdører til boder.
21. UTOMHUS.
Gruset gårdsplass og grovplanert med sådd gress.
Terrasser som beskrevet over med skillevegg ihht. tegning med kledning på begge sider med
beslag på topp.
Tomten har eldre inngjerding som vil bestå.
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22. ANDRE TILVALG.
Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg.
Dette gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Baderoms innredning.
• EL-leveranse, inkludert belysning. Det legges vekt på at eksteriørbelysningen blir lik.
• Garderober.
Tilvalg avtales med utbygger. Dette blir gjennomgått i et tilvalgs møte.
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Foreløpig pr. 01.10.20

Vedtekter
for Doktorstykket Borettslag org nr. (SUS)
tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
vedtatt på stiftelsesmøtet den (dato)
1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Doktorstykket Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets
eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
Borettslaget ligger i Skien kommune og har forretningskontor i Porsgrunn kommune.
2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5 000,-.
(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer
enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i
borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger
og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og
som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått
samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke
bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal
bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil
være i strid med punkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen
senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes
som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har
rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til
ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
3. Forkjøpsrett
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget forkjøpsrett, og dernest de øvrige andelseierne i
boligbyggelaget.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens
slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken
eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan
heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et
husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.
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(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten
gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens
§ 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier,
med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig
forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer
enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik
ansiennitet, avgjøres fordelingen ved loddtrekning mellom disse.
(2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om
andelen tilhører flere.
(3) Forkjøpsretten skal kunngjøres ved intern distribusjon eller ved oppslag i borettslaget.
4. Borett og bruksoverlating
4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller
vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og
fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
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(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av
funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret
samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for
de andre brukerne av eiendommen.
4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne
kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
andelseieren er en juridisk person
andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre
tungtveiende grunner
et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje
eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom
brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har
kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan
andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 dager i løpet av året.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
5. Vedlikehold
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og
vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige
flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
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(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med
første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger,
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig avløpsledninger både til og fra egen
vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer,
balkonger o l.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å
sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller
pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på
andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold
fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved
like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren. Borettslagets utvendige vedlikeholdsplikt omfatter også vinduer.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass,
og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør
eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn,
reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for
andelseieren eller annen bruker av boligen.
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(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf
borettslagslovens § 5-18.
6. Pålegg om salg og fravikelse
6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet
manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på
husordensregler.
6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at
vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen,
eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
7. Felleskostnader og pantesikkerhet
7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende
forsinkelsesrentelov.
7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre
heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har
innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
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8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder, to styremedlemmer og ett varamedlem.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem
og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger
nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle
avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan
kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer
enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer
for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
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(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf
borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to
andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering
av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på
minst tre dager.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven
eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når
styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
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- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder.
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det
bare avgis en stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de
som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd
fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller
nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale
med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de
i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen
berettiget interesse tilsier taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere
eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf. borettslagslovens § 7-12:
vilkår for å være andelseier i borettslaget
bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39 jf. lov om
boligbyggelag av samme dato.
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KJØPETILBUD TIL FAST PRIS I PROSJEKTET DOKTORSTYKKET BORETTSLAG
Leveres til DNB Eiendom; direkte til megler eller via elektronisk budskjema på www.dnbeiendom.no
Oppdragsansvarlig: Stig Engebretsen
Mobil: 91 68 15 50
Oppdragsnummer: 610205004
Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:
Tlf. 1:

E-post 2:
Tlf. 2:

Tlf. Hjem:

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på bolig/ leilighetsnummer _________________________
til følgende faste pris (innskudd + fellesgjeld):
Kr._______________________ - kroner _______________________00/100, med tillegg av omkostninger
jfr. prisliste. Kjøpetilbudet inngis iht. salgsvilkår i Salgsoppgaven med vedlegg; herunder
prisliste, leveransebeskrivelse, tegninger og øvrig prospekt.
Betalingsplan:
10 % av kjøpesum (innskudd + fellesgjeld) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12.
NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved overføring av
beløpet. Resterende del av kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.
Långiver:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Egenkapital:

Ref.person og tlf. nr:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
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Kjøpetilbudet gjelder til og med den _______ kl. ______
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder kjøpetilbudet til kl. 15.00 en uke etter at megler mottok det.
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over
at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen.
Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det. Kjøpetilbud
som megler mottar etter normal arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt.
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om
kjøpetilbud, endringer i kjøpetilbudbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
Personvern/GDPR
DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen
med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du
kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/omoss/personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med mer, og
kontaktinformasjon til personvernombudet.
DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr,
adresse, fødselsdato, eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres ifbm utsendelse av
nyhetsbrev om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer, samt
utarbeide statistikk og analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter.
Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte personopplysningene til
formål utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom.
DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e-post for å sende ut spørreundersøkelser,
for å få din tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom
AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke
DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Personopplysninger knyttet til
spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke
besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her https://deliverycenter.norstat.no/dnb/OptOut Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f
DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i kjøpetilbudskjemaet for å registrere ditt kjøpetilbud, sjekke finansiering,
formidle og avholde budprosess.

_____________________
Sted, dato

__________________________
Budgiver 1s underskrift

____________________________
Budgiver 2s underskrift

Kopi av legitimasjon

Kopi av legitimasjon
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