Bodals vei
Elegant, nytt og barnevennlig på Klavestadhaugen - 6
prosjekterte leiligheter - 2 soverom - Vestvendt terrasse
Velkommen til 6 nye leiligheter i Bodals vei!
6 prosjekterte selveierleiligheter på Klavestadhaugen, nær
natur og by! Hver leilighet har to soverom i en effektiv og
moderne planløsning der målet er å skape et hjem der man
kan føle seg ivaretatt og satt pris på. Funksjonelt, men
samtidig lekkert. Kjøkken fra Mesterkjøkken Halden med
integrerte hvitevarer og god skap- og benkeplass. Lekkert
bad med gråe fliser på bad og gulv, og alt av fasiliteter.
Innvendig bod med mulighet for vaskerom.
På Klavestadhaugen bor du i et rolig, stabilt og populært
boligområde tilknyttet store, flotte friluftsområder. Nærhet
til barnehage, barne- og ungdomsskole, butikker,
idrettsanlegg og kollektivtrafikk. Det er ca. 7 km til
Sarpborg sentrum.
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Bodals vei
Prisant. fra

Kr. 2 690 000,-

Omkostninger

Kr. 21 499,-

Totalpris fra

Kr. 2 701 499,-

Bruksareal

82 m²

Soverom

2

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Megler

Jonas Nikolai Grimsøen

Telefon

41 26 88 91

Epost

jonas@gpartners.no

*Illustrasjoner og bilder kan avvike fra hva som faktisk leveres
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Entré, gang, 2 soverom, bad, stue, kjøkken og bod.
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Oppdragsnummer
25199009
Adresse og matrikkel
Bodals vei 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1743 Klavestadhaugen
Gnr. 1028 Bnr. 19 i Sarpsborg Kommune
Eier
Eriksen Eiendom Øst A.S
Omkostninger
Snr. 1
2 890 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 410 000,-))
199,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------11 499,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 901 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Snr. 2
2 790 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 410 000,-))
199,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------11 499,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 801 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Snr. 3
2 890 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 410 000,-))
199,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------11 499,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 901 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
----------------------------------------------2 921 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
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Snr. 4 (2.etasje)
2 790 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 410 000,-))
199,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------11 499,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 801 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Snr. 5 (2.etasje)
2 690 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (tomteverdi: 410 000,-))
10 000,- (Oppstartskapital til sameiet pr. enhet)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
199,- (Panteattest kjøper)
----------------------------------------------21 499,- (Omkostninger totalt)
----------------------------------------------2 701 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Snr. 6 (2.etasje)
2 790 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
10 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 410 000,-))
199,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------11 499,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------2 801 499,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Eierform
Eierseksjon
Oppvarming
Varmekabler i hele 1.etasje. Varmekabler på bad og vaskerom i 2.etasje.
Beskrivelse
Velkommen til 6 nye leiligheter i Bodals vei!
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6 prosjekterte selveierleiligheter på Klavestadhaugen, nær natur og by! Hver leilighet har to soverom i en
effektiv og moderne planløsning der målet er å skape et hjem der man kan føle seg ivaretatt og satt pris på.
Funksjonelt, men samtidig lekkert. Kjøkken fra Mesterkjøkken Halden med integrerte hvitevarer og god skapog
benkeplass. Lekkert bad med gråe fliser på bad og gulv, og alt av fasiliteter. Innvendig bod med mulighet for
vaskerom.
På Klavestadhaugen bor du i et rolig, stabilt og populært boligområde tilknyttet store, flotte friluftsområder.
Nærhet til barnehage, barne- og ungdomsskole, butikker, idrettsanlegg og kollektivtrafikk. Det er ca. 7 km til
Sarpborg sentrum.
Kort fortalt:
- 2 soverom
- Carport og sportsbod
- Vestvendt terrasse/balkong
- Nybyggaranti i 5 år
Velkommen til Bodals vei - når du ønsker å unne deg noe godt!
Innhold
Entré, gang, 2 soverom, bad, stue, kjøkken og bod.
Standard
Entré
Leilighetene får en romslig og imøtekommende entré med alt du måtte ønske deg av oppbevaringsplass for
yttertøy ol.
Sanitær
Grå fliser på vegg og gulv, varmekabler i gulv og downlights i tak. Vegghengt toalett, dusjbegger/glassdører i
størrelse 90x90 cm med nedsenk. Trakt og kran for vaskemaskin. Boden vil være mulig å utnytte som et
vaskerom.
Vegger og gulv
Det vil være moderne laminatgulv i grå som er gjennomgående i leilighetene. Fliser i gang og på bad. Hvitmalte
slette fotlister. På veggene er det gipsplater som er sparklet og malt.
Himlinger
I himlingene er det gipsplater som er sparklet og malt i fargen: 1453 Bomull S0502-Y.
Kjøkken
Kjøkkeninnredning fra Mesterkjøkken Halden med integrerte hvitevarer. Kombiskap, koketopp,
innbygningsovn, ovn, oppvaskmaskin og vegghengt kjøkkenventilator medfølger. Blandebatteri med uttak for
oppvaskmaskin, avtrekk fra ventilator legges over tak eller vegg.
Stue
Romslig stue med god plass til både spisestuemøbler og sofahjørne. Tv-uttak og panelovner. Contura 556
peisovn fra Varmefag.
Soverom
2 soverom av god størrelse. Det medfølger 1 stk. slagdørskap på 1 meter i hvit slett utførelse.
Balkonger
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terrassebord, glassrekkverk og himling av panel. Det er utvendig lampe på vegg samt stikkontakt.
Bod og carport
Carport med himlinger av trepanel/Osb-plater, og gruset underlag. Sportsbod på ca. 5.2 kvm vil få gulv av
betong, utvendig kledning og ytterdør i hvit utførelse. Taklampe og stikk i boden.
Tv/Internett/telefon
Det legges trekkerør for kabler til TV, bredbånd og telefon. Eventuelle tilknytninger og abonnement
medfølger ikke. Det utføres av nettleverandøren. Det er medregnet 1 stk. uttak for hver leilighet.
Ekstra uttak beregnes som tillegg.
Beliggenhet
Eiendommen ligger i et rolig, stabilt og populært boområde på Klavestadhaugen som er nært tilknyttet store,
flotte friluftsområder og ca. 7 km fra Sarpsborg sentrum.
På Klavestadhaugen har du nærhet til alt du trenger, det er gangavstand til både barnehage, barne- og
ungdomsskole, dagligvare, samt kort vei til bussholdeplass. Området har umiddelbar nærhet til skog og mark
med turterreng, turstier, gang og sykkelveier, samt Isesjø med sin vakre badestrand. På Isesjø er det også flotte
friarealer med turløype. På sydsiden av sjøen ligger Bodalsstranda med opparbeidede grillplasser, sittegrupper og
Gapahuk.
Her er det lett å trives, du får både tryggheten og trivselen til et lite lokalsamfunn. For barnefamilier er
Klavestadhaugen et fantastisk område hvor alt ligger til rette både for den trygge leken med venner på
lekeplassen og det spennende livet i skogområdene. Dette vil skape gode minner for livet.
Sarpsborg har sentral beliggenhet i hjertet av Østfold med gode kommunikasjoner til resten av Norge. Vi har et
stadig voksende næringsliv, naturskjønne omgivelser langs kyst og innland, og gode bostedskvaliteter.
Innenfor gangavstand:
Fotballøkke
Barnehage
Barne- og ungdomsskole
Busstopp
Dagligvareforretning
Bodalsstranda
Handelsområdet ved Iseveien
Estimerte tidsavstander i bil:
Ca. 5 minutter - Dagligvare
Ca. 5 minutter - Handelsområdet ved Iseveien
Ca. 10 minutter - Skjeberg Golfklubb
Ca. 10 minutter - Sarpsborg sentrum
Ca. 10 minutter - Badestrand (Høysand)
Ca. 20 minutter - Sykehuset Østfold på Kalnes
Ca. 25 minutter - Svinesund
Ca. 25 minutter - Fredrikstad sentrum
Ca. 80 minutter - Oslo sentrum
Tomteareal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 1 488 kvm, Eierform: Fellestomt
Estimerte felleskostnader
Hver seksjonseier har alene det hele og fulle ansvar for drift og vedlikehold av all bygningsmasse som tilhører
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seksjonen. Dette gjelder også kabler og rør som går i grunnen. Kostnader tilknyttet drift og vedlikehold,
bygningsforsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt og andre løpende kostnader faktureres hver enkelt
seksjonseier direkte. Om sameiet ønsker kollektivavtaler ol. vil det være mulig å fastsette felleskostnader etter
overtagelse.
Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar
hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig»
(alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede
kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere
informasjon.Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt
lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.
Sameie
Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være
medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men
Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før
overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om
organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For
øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier,
er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av
fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens
grunnbeløp.
Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter medfølger i prospektet. Disse skal vedtas/godkjennes av sameiet/borettslaget i
konstituerende sameiermøte.
Husordensregler vil bli etablert av sameiet/borettslaget v/styret.
Adgang til utleie
Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner og seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine
seksjoner. Hver av boligene vil bli en bohenhet, og man kan også fritt leie ut rom i egen bolig. Det gjøres
oppmerksom på at etter eierseksjonsloven kan man maks eie to seksjoner i samme sameie.
Boligens areal
Bruksareal: 82 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige
vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se
vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke
kontrollert/oppmålt av megler.
Bebyggelsen
Det er planlagt totalt 6 leiligheter. Prosjektet Skjebergveien 210 vil bli organisert som ett boligsameie.
Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer
i forhold til sameiebrøk. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli søkt om firemannsbolig på nabotomt.
Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser
Området er uregulert.
Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
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Vei/Vann/Avløp
Leilighetene vil bli tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Tinglyste rettigheter og servitutter / heftelser
Kopi av grunnboksutskriften og de enkelte heftelsene kan fås ved henvendelse megler. På hovedeiendommen
som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår
av grunnboken for denne eiendommen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold
eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn.Selger
forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.
Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin
sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte
eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
Konsesjon / Odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.
Garantier
Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 %
av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med
paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er
avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.
Seksjonering
Eierseksjonen vil tilhøre et sameie. Seksjonsnummer og eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med
seksjonering. Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. lov om eierseksjoner
§23
Forbehold om realisering av prosjektet
Byggestart er avhengig av et tilredstillende forhåndssalg, hvilket utgjør 50%. Det tas generelt forbehold om
eventuelle justeringer i fremtiden for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring mv. som følge av dette.
Planlagt ferdigstillelse
Oppstart byggestart skjer umiddelbart etter 50% forhåndssalg. Når selger har opphevet forbeholdene stilt i
avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal
skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av
boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og
dakmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
Ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først
en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig
brukstillatelse
Gebyr til kjøper ved eventuelt videresalg
Kjøper har ikke anledning til å transportere avtalen før overtagelse, uten at dette skriftlig godkjennes av selger.
Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til ny kjøper før boligen er
overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner den nye kjøperen og at selgers avtaleformular
"Transportavtale for kjøperposisjon under kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring" er undertegnet av alle
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parter. Selger vil beregne seg et gebyr på kr 40.000,- for slik overdragelse. Melding om videresalg som mottas
senere enn 6 uker før meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. Bestilte endrings- og
tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
Betalingsbetingelser
Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som
deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for
andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke
skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av
håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til
kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det
kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen
innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.
Endringsarbeider
Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte
fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor
langt man er kommet i byggeprosessen
Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09
underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å
melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Øvrige forbehold
Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av
selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går
byggebeskrivelsen foran. Dersom det er vvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den
endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas
forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.
Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og
nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at
utbygger har rett til å foreta slike endringer.
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av
sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.
Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper
anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast
eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 %
av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med
paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er
avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.
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Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis
ønskelig formidler vi gjerne kontakt.
Heftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin
sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte
eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge
vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og
adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst
ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.
Kjøpekontrakter
Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. bindende kjøpsbekreftelse/budskjema og
kjøpekontraktsformular som følger vedlagt.
Budregler
Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Regler om budfrister i
Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker (og det brukes kjøpsbekreftelse).
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper
samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning
til at mer enn to-2-seksjoner eies av en og samme juridiske person
Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning
De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet.
Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp
på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært
betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning ref. lov om
eierseksjoner § 31.
Boligtype og eierform
Leilighet (Eierseksjon)
Antall soverom
2
Avtalt meglervederlag
Om meglers vederlag er det avtalt følgende (per enhet):
Meglerprovisjon kr 32.000,Oppgjørsgebyr kr 5.500,I tillegg kommer avtalte samt dokumenterte utlegg så som markedsføring, sikringsobligasjon, gebyrer, porto osv.
Tillegg
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport,
egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte
dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av
dokumentene.
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Det gjøres oppmerksom på at Grimsøen & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen,
dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.
DAGLIG LEDER / EIENDOMSMEGLER
Jonas Nikolai Grimsøen
41 26 88 91
jonas@gpartners.no
Grimsøen & Partners
Foretaksregistrert Org.nr: 994963821
Postboks 335, 1702 Sarpsborg
Tlf: 69 11 32 00
Prod. dato: 20.12.2019 kl. 16:16
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For megler:
Oppdragsnr:………..
Formidlingsnr:……..

Selger besørger og bekoster seksjonering. Seksjonens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt
når seksjonering er gjennomført, senest innen overtagelse. Boligen er foreløpig betegnet med
bokstaver etter anvisning fra kommunen.
Til boligen medfølger:

KJØPEKONTRAKT




Sportsbod og parkeringsplass
Bruksrett til del av fellesarealer

om rett til bolig under oppføring med tomt
Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny
bustad mm. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett.
Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig
under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom ”selger”1

Hjemmelshaver til eiendommen er
Eriksen Eiendom Øst AS
Foretaksnummer: 915 511 597
Prosjektet er planlagt med 6 enheter.
Boligene leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent
med og som følger som vedlegg til denne kontrakt.

Selger …………………………….

Organisasjonsnummer……………………
Fødsels-og personnr……………………

Adresse…………………………….

E-post:…………………………………..

Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesifikasjonene, f.eks.
som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge
dette ikke reduserer boligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg.
Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre
sanksjoner.

Gyldig legitimasjon: ........................
Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter.
Ved eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger.

og ”kjøper”
Kjøper……………………………

Fødsels-og personnr…………………….

Kjøper……………………………

Fødsels-og personnr…………………….

Adresse……………………………….

E-post:…………………………………..

2

Gyldig legitimasjon, kjøpere:…………………

…………………………………………..

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel
av de månedlige felleskostnadene.

Eiendommen overdras for en kjøpesum
1

SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
(bolig i sameie)
Kontrakten gjelder kjøp av bolig i eierseksjonssameie.

kroner…………….., heretter kalt "kjøpesummen"
som gjøres opp på følgende måte:
Forskudd ved utstedt § 12 garanti (10 % av kjøpesum)
Sluttoppgjør innen dato for overtagelse
Kjøpesum

kr.
kr.
kr.

Boligen ligger på Gnr. 1028 Bnr. 19 i Sarpsborg kommune. Tomten er eiet
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:
Dokumentavgift til Staten
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk)

kr
kr 525
kr 525
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Attestgebyr
Andel oppstartskapital til sameiet
Omkostninger i alt

kr 172
kr 5 000
kr

Kjøpesum og omkostninger, i alt

kr____________

Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter
bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre setning er kjøper likevel forpliktet til å
innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter § 12 inntrer.

__

Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger
har stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
3

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert eiendomsmeglers
klientkonto 2 dager innen dato for overtagelse.

SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova
§ 12. Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde
tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger.
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre
setning, er det tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort,
men selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av
kjøpesummen2 frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.

Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes
opp av kjøper og selger. Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det særskilt
avtale om det.
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når
lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille
garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av
innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper
tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene
utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.

Ved avtale om forskuddsbetaling etter punkt 4 alternativ 1, skal selger i tillegg stille
forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47.

5
HEFTELSER
Utskrift av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med
innholdet i denne.

4
Pengeheftelser:
OPPGJØR
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
Oppgjøret mellom partene foretas av eiendomsmegler og gjennomføres i henhold til inngått
avtale mellom kjøper og selger.

Pengeheftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.
Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger,
utover det som grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette
megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted.
Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som vedrører eiendommen og som er
forfalt eller forfaller før overtagelsen.

Det er avtalt følgende oppgjørsform:
Kjøper betaler forskudd på 10% snarlig etter kontraktsignering. Megler vil utstede
faktura til kjøper på dette beløpet.
Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse.
Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag
inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med
bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de
tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første
setning.

Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av
bekreftet grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Andre heftelser:
Følgende andre heftelser er tinglyst på eiendommen, og skal følge med ved salget:
1954/303341-2/3 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
11.10.1954
:Knr:0105 Gnr:1154 Bnr:3 Fnr:16
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Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Gjelder denne registerenheten med flere

Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av
bustadoppføringslova §§ 29 flg., herunder retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum,
erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i bustadoppføringslova.

1987/301802-1/3 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
26.02.1987
Rettighetshaver: SKJEBERG KOMMUNE
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt
reklamasjon til selger i tråd med bustadoppføringslova § 30.

2017/1449303-1/200 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
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28.12.2017 21:00
:Knr:0105 Gnr:1028 Bnr:69

ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG
2017/1449303-2/200 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING TINGLYST
28.12.2017 21:00
:Knr:0105 Gnr:1028 Bnr:69
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, i henhold til
bustadoppføringslovas regler.
Partene har avtalt at kjøperen ikke kan kreve endringer som vil endre kjøpesummen med 15
prosent eller mer.

2017/1449303-3/200 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING TINGLYST
28.12.2017 21:00
:Knr:0105 Gnr:1028 Bnr:69
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige,
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp.
6
TINGLYSING/SIKKERHET
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal
oppbevares hos eiendomsmegler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør,
inklusive omkostninger.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et
beløp minst tilsvarende kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en
urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler.
Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter avtalen.

Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom
partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter
som skal tinglyses må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i
undertegnet og tinglysingsklar stand.
7
SELGERS MANGELSANSVAR/KJØPERS REKLAMASJONSSPLIKT
Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som
beskrevet i bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26
eller ved uriktige opplysninger som beskrevet i § 27.
5/10

Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (kalt "Endringer" som
fellesbetegnelse) til kontrakten skal skje skriftlig og med kopi til megler, også etter inngåelsen
av kjøpekontrakten.
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte
hovedytelsene: Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med vedlegg,
justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene selger som
er ansvarlig for hele leveransen av boligen/fritidsboligen, og kjøper kan forholde seg til selger
ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale
hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til meglers klientkonto. Selgers
forpliktelse til å stille garantier etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde
tilsvarende for Endringene.
9
OVERTAKELSE
Forventet ferdigstillelse er ________ men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og
utløser ikke dagmulkt.
Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en
overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle
kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av
boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige
datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er
ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne
kontrakt.
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Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle
inntekter.

kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i
bustadoppføringslova.
12

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av
noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper.
Kjøper gjøres oppmerksom på at fellesarealene overtas samtidig med boligen på
overtakelsesdagen. Dersom det er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og
kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter bustadoppføringslovas §31 for å sikre
retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på overtakelsesprotokollen eller på annen måte
skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang.
På et senere tidspunkt enn overtakelse kan selger innkalle styret i eierseksjonssameiet for
kontrollbefaring av fellesarealene. Kjøperne skal i så tilfelle orienteres om utfallet av
kontrollbefaringen. Styrets eventuelle konklusjoner vil kun være veiledende for kjøperne og
gir ikke styret anledning til å frigi kjøpernes eventuelle tilbakeholdte beløp, uten at kjøper
skriftlig samtykker til det.
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe
ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved slik
overtakelse er eiendomsmegler forpliktet til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres
tilstrekkelig sikkerhet3 for kjøpers krav. Eiendomsmegler skal deretter bistå partene med å
etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar kjøpers interesser.
Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken boligen/fritidsboligen.
Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det
tidspunktet boligen kunne vært overtatt.

KJØPERS KONTRAKTSBRUDD
Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger
kan krev etter bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som
nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse
arbeidet og kreve tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og
kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova.

13
FORSIKRING
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved
overtakelse går forsikringsplikten over på kjøper, eller på sameiet ved kjøp av eierseksjon.
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som
dekkes av forsikringen, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.
14
AVBESTILLING

Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale
kjøpesummen bort ved at boligen/fritidsboligen blir ødelagt eller skadet som følge av en
hendelse som selger ikke svarer for.

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. Etter det er besluttet byggestart vil selger kreve kr. 40.000,- inkl. mva.
For avbestilling som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr
på 5 % av kjøpesummen. Det vises til bestemmelsene i buofl. §52 og §53.

10
ETTÅRSBEFARING
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått
om lag ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16.

15
TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT

11
SELGERS KONTRAKTSBRUDD
Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med
bustadoppføringslova § 17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i
bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde igjen hele eller deler av
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Kjøper har ikke anledning til å transportere avtalen før overtagelse, uten at dette skriftlig
godkjennes av selger. Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne
kjøpekontrakt til ny kjøper før boligen er overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner
den nye kjøperen og at selgers avtaleformular ”Transportavtale for kjøperposisjon under
kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring” er undertegnet av alle parter. Selger vil
beregne seg et gebyr på kr 40.000,- for slik overdragelse. Melding om videresalg som mottas
senere enn 6 uker før meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
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Sted/dato:……………………………

Sted/dato:……………………………..

………………………………….

……………………………………

…………………………………
Selger (e)

……………………………………
Kjøper (e)

SELGERS FORBEHOLD
Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger avhengig av en
viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte,
samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som viser seg å være nødvendige eller
hensiktsmessige. Før og i utbyggingsfasen er det derfor nødvendig å ta visse forbehold.
Før selger beslutter igangsettelse av prosjektet, tar selger forbehold om:
1) At det oppnås et tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 50% av
leilighetene i Skjebergveien
2) At offentlige tillatelser gis eller at tillatelse som gis ikke medfører tyngende vilkår

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen ________, eller det blir klart før dette tidspunkt at
forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, er partene å anse som ubundet av avtalen. Ved enighet
mellom partene, kan fristende forlenges på samme vilkår. Selger står fritt til å frafalle dette
forbeholdet selv om forhåndssalget ikke er oppnådd.
Ingen forbehold kan tas for lengere tid enn 18 måneder fra kontraktsinngåelsen.
Selger skal uten ugrunnet opphold varsle forbrukeren skriftlig når grunnlaget for forbeholdene
er falt bort, samt dato for bortfallet.
Selger er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt ut skriftlig melding til forbrukeren
om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle

17
BILAG
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:






Salgsoppgave
Grunnboksutskrift for eiendommen
Utskrift av tinglyste erklæringer
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser
Opplysninger fra kommunen
18
SIGNATUR

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt
eksemplar og ett beror hos eiendomsmegler.

9/10

10/10

å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet
som er i samsvar med tiden og forholdene.

VEDTEKTER
FOR SAMEIET SKJEBERGVEIEN 210

Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan
fellesarealene skal brukes. Årsmøtet kan vedta og endre ordensregler med vanlig
flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid
gjeldende ordensregler.

Vedtatt i sameiermøte
Den _______

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare
hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder
som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig
grunn. Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere
påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Bruksenheten kan
bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever
reseksjonering.

1. NAVN OG OPPRETTELSE
Sameiets navn er Sameiet Skjebergveien 210 og har gårdsnummer 1028 og
bruksnummer 19 i Sarpsborg kommune.
Sameiet består av totalt 6 boligseksjoner.
2. DISPOSISJONSRETT, BEBYGGELSE OG TOMT
Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne
har enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Seksjonen kan ikke
skilles ut fra sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker
seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.

6. DYREHOLD
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av
eiendommen.

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av
bruksenhetene, er fellesarealer.
7. FELLESKOSTNADER
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter
sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter
nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

3. BEGRENSNINGER I MULIGHETEN TIL Å KJØPE BOLIGSEKSJONER
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og
samme eierseksjonssameie.

Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i
vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av første ledd.
4. SEKSJONSEIERENS RETTSLIGE DISPOSISJONSRETT
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som
følger av sameieforholdet, eierseksjonsloven og disse vedtektene. Seksjonseieren
kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Seksjonseieren kan også
påhefte seksjonen servitutter, forkjøpsretter eller andre løsningsretter og foreta andre
rettslige disposisjoner over seksjonen.

Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet etter hvert som de
forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte
seksjonseiere for seksjonseiernes felles forpliktelser.
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.

Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.
8. SEKSJONSEIERENS PLIKT TIL Å VEDLIKEHOLDE BRUKSENHETEN
5. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG
FELLESAREAL
Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til
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Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og
andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
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12. FRAVIKELSE AV BRUKSENHETEN

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

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller
sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av
bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.
En begjæring om fravikelse kan settes frem tidligst samtidig med at det gis pålegg
etter eierseksjonsloven § 38 om salg. Begjæringen settes frem for tingretten. Dersom
det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 reises innvendinger mot
fravikelsen som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen om fravikelse ikke tas til
følge uten behandling ved allmennprosess.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv
om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

9. VEDLIKEHOLD AV FELLESAREALER
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og
felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne
slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den
enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Etter reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves
fravikelse overfor en bruker som ikke er seksjonseier.

13. ÅRSMØTET

10. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av
fasadekledning, endring av utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet
plan vedtatt av årsmøtet. Skal slikt arbeid utføres av seksjonseierne selv, må det kun
skje etter forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektene krever
årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv om
bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller melding til
bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.

13.1. ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på
forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere
saker som ønskes behandlet.

13.2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

13.3. INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere
varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager.

11. PÅLEGG OM SALG AV SEKSJONEN
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38.
Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfellene det kan kreves fravikelse etter
eierseksjonsloven § 39. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret
rett til å kreve seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen
en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn seks måneder fra pålegget er
mottatt.

Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. I
vedtektene kan det bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg skal skje på
annen måte. Seksjonseiere som ikke selv bruker bruksenheten, har i alle tilfeller krav
på skriftlig innkalling.
Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen.
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13.4. SAKER ÅRSMØTET SKAL BEHANDLE

14. STYRET

Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. Uten hensyn
til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet;

14.1. STYRET

a) behandle styrets årsberetning
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
c) velge styremedlemmer.

I sameier med åtte eller færre seksjoner kan det, dersom alle seksjonseierne
uttrykkelig har sagt seg enige i det, fastsettes i vedtektene at alle seksjonseierne skal
være medlemmer av styret. Det skal da utpekes en representant som styremedlem
for seksjonseiere som ikke er en myndig fysisk person, og for seksjoner som har flere
eiere.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene
skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder. Styret skal ha tre medlemmer.

14.2. VALG AV STYRE, TJENESTETID OG VEDERLAG
13.5. HVEM SOM KAN DELTA PÅ ÅRSMØTET
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og
stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en
boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg.

Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen
skal velges særskilt. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. Vedtektene
kan fastsette at bare fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Om
andre enn fysiske personer kan velges til styremedlem, kan dette bare skje ved at
det velges en utpekt representant for vedkommende.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være
til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å
være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett
til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er
ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med
vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

13.6. LEDELSE AV ÅRSMØTET
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.

14.3. STYRETS OPPGAVER
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger
på årsmøtet.

13.7. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET
Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og
alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som
utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen.
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

15. FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører.
Om vedtektene ikke bestemmer noe annet, er det styrets oppgave å ansette eller
engasjere forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres
lønn eller godtgjørelse, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å avslutte
engasjementet.

Protokollen skal inneholde navn på alle som er til stede, eventuelt hvor mange
seksjonseiere som er representert ved fullmektig. Den kan også inneholde referat av
innleggene på årsmøtet. Ved avstemninger som krever samtykke fra den det gjelder
bør det redegjøres for hvem som har gitt samtykke.

En ansettelse av en forretningsfører kan bare skje med en oppsigelsesfrist som ikke
må overstige seks måneder. Med to tredjedels flertall av stemmene på årsmøtet kan
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årsmøtet beslutte at en avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets
side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.
NILS RUNE VIKHALS PROSJEKTERING
Gaupefaret 26B
1712 GRÅLUM

16. PLIKT TIL Å FØRE REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem
regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.

Deres ref.:

17. REVISOR
Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en
revisor som er valgt av årsmøtet.

Melding om administrativt vedtak.

Vår ref.:

Dato:

19/01571-15

08.05.2019

Rammetillatelse er gitt – Riving av enebolig og oppføring av ny
seksmannsbolig samt frittliggende carporter og boder - Gnr 1028
Bnr 19 - Skjebergveien 210 - Eriksen Eiendom Øst AS

18. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av
de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

Vi viser til din søknad som gjelder riving av enebolig og oppføring av seksmannsbolig, to
frittliggende carporter og boder på eiendommen. Med hjemmel i delegert myndighet er det
fattet følgende

19. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

1.

VEDTAK:

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om
eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.

Kommunen godkjenner søknad mottatt 22.2.19 / komplett 1.5.19 på følgende vilkår:
1.1. Høyde på seksmannsboligen settes til kote +81 (NN2000) målt på ferdig gulv.
Toleransegrense settes til 0,5 m i forhold til senking av høyde og 0 i forhold til
heving av høyde. Minste avstand fra seksmannsboligen til nabogrense gnr. 1027
bnr. 9 og nabogrense gnr. 1027 bnr. 12 settes til 5 m.
1.2. Avstander mellom bygninger og til veier og nabogrenser fremgår av
situasjonsplan datert 29.1.19 (vårt saksnr.19/01571-12) Generell
toleransegrense for større/mindre avstander settes til 0,2 meter med mindre
dette kommer i konflikt med minstekrav til avstand. Branntekniske krav
forutsettes ivaretatt. Bebyggelse skal holdes innenfor arealformålet.
Vilkårene er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-4.

2.

Følgende tegninger er lagt til grunn:
Tegninger

3.
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Datert

Mottatt

Dokument

Situasjonsplan

29.1.19

27.4.19

12

Fasadetegninger

29.1.19

22.2.19

1

Plantegninger og snitt

29.1.19

22.2.19

1

Med hjemmel i forskrift til matrikkellova § 21, endrer kommunen adressen for
bygningen til: Bodals vei 7, 9 og 11 for boenhetene i 1. etasje og Bodals vei 13, 15 og

17 for boenhetene i 2. etasje. Boenheten i 1. etg. lengst nordøst får adresse Bodals vei
7. Boenheten lengst nordøst i 2. etg. får adresse Bodals vei 13.
4.

Kommunen godkjenner adkomsten på vilkår om at den opparbeides som vist på
situasjonskart mottatt 27.4.19 med bredde: minimalt 2,5 m og maksimalt 4,0 m.
Avkjørselen skal ha en frisiktsone i samsvar med håndbøkene utgitt av Statens
vegvesen. Eksisterende sikthindringer må fjernes.

Saksopplysninger:
Søknaden gjelder riving av eksisterende enebolig og oppføring av en ny seksmannsbolig på
eiendommen. Til seksmannsboligen er det vist to frittliggende carporter med 3
biloppstillingsplasser hver. Det er videre vist frittliggende boder til boenhetene.
De frittliggende carportene og bodene er etter det bygningsmyndigheten registrerer, tiltak
som er unntatt byggesaksbehandling i samsvar med Byggesaksforskriften § 4-1. Det vil av
den grunn ikke medregnes gebyr for disse tiltakene. Bygningsmyndigheten har imidlertid
mottatt beskrivende tegninger og kart som viser carportene og bodanlegget. Opplysninger
om disse tiltakene er angitt lenger ned.
Seksmannsbolig
Omsøkt seksmannsbolig er vist i to etasjer med 3 boenheter i hver etasje. Boenhetene er
like og får et bruksareal (BRA) på 82 m2 hver. Totalt BRA og bebygd areal (BYA) for
boligene blir på hhv. 492 m2 og 330 m2. Hver av boenhetene vil omfatte 2 soverom,
kjøkken/stue, bod, bad, gang og terrasse.
Boligbygningen er vist med saltak og takvinkel på 20º. Gesims- og mønehøyde er hhv. vist til
5,57 m og 8,1 m. Boenhetene får inngang fra øst.
Carporter
Det er avsatt 6 parkeringsplasser til boenhetene i to frittliggende carporter (1
parkeringsplass/boenhet). Mottatte tegninger viser at carportene vil være like med et BRA og
et BYA på hhv. 45 m2 og 48 m2. Carportene oppføres med tilnærmet flatt tak og
gesimshøyde er oppgitt til 3,1 m.
Boder
Det frittliggende bodanlegget bestående av 6 boder etableres rett syd for seksmannsboligen.
Hver av bodene får et BRA på 5 m2. Bodanlegget vil i likhet med carportene på
eiendommen, etableres med flatt tak og gesimshøyde på 3,1 m.
Adkomst
Fra carportene syd på eiendommen og til tomtas nordøstlige hjørne, er det vist at det vil
etableres kjørbar areal / vei. Tomtas nye adkomst vil være via kommunal gang/sykkelvei og
til kommunal vei Bodals veien i nordøst. Veimyndigheten har godkjent tiltakene i e-post av
26.3.19.
Den omsøkte veien på eiendommen ser ut til å være en videreføring av den etablerte veien
på naboeiendommen (gnr. 1028 bnr. 13) mot syd. Veien mot syd sikrer adkomstmuligheter
til fylkesvei Skjebergveien. Bygningsmyndigheten har oversendt søknaden til Statens
vegvesen i forhold til en utvidet bruk av avkjørsel mot fylkesveien. For flere detaljer, se
avsnittet «Uttalelse fra annen myndighet» lenger ned.
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Ansvar:
Søker har sendt inn erklæringer om ansvarsrett til kommunen. Kommunen legger
gjennomføringsplan datert 26.4.19, versjonsnummer 2 til grunn for behandling av søknad om
rammetillatelse.
Der tiltaket ikke krever særskilt kvalifiserte foretak, eller på de områder av tiltaket som ikke
er tilstrekkelig belagt med ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret alene, jf. pbl. § 23-1.
Gjeldende plangrunnlag:
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2015-2026 avsatt til bebyggelse og anlegg.
I henhold til kommuneplanens arealdel § 4.2 kan det etableres opptil 5 nye boenheter uten
at det stilles krav til utarbeidelse av reguleringsplan. Boligene må imidlertid ikke overstige 3
etasjer eller komme i konflikt med plan- og bygningslovens høydebestemmelser. Unntaket
fra plankravet gjelder heller ikke dersom prosjektet medfører konsekvenser som bør
vurderes i en større sammenheng.
Siden det allerede er én boenhet på eiendommen som rives og gjenoppføres, vil det være
anledning til å føre opp 5 nye boenheter i tillegg, uten krav til regulering. Tiltaket er i samsvar
med planen.
Uttalelse fra annen myndighet:
Bygningsmyndigheten har oversendt søknaden til Statens vegvesen for uttalelse jf. brev av
18.3.19. Bakgrunnen for oversendelsen er omsøkt vei som ser ut til å muliggjøre adkomsten
til fylkesvei Skjebergveien via den etablerte veien mot syd.
Statens vegvesen skriver i uttalelse av 4.4.19 bl.a. følgende:
«Vi mener det beste er at omsøkte boenheter får adkomst fra vegen Bodalsjordet slik
tilsendt situasjonsplan viser, når Bodalsjordet blir bygd. Da kan naboer også kobles på
denne vegen, og eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 118, Skjebergveien, kan stenges.
Statens vegvesen vil være positive til at direkteavkjørselen fra fylkesveg 118, Skjebergveien,
stenges, og at både Skjebergveien 208 og 210 får adkomst fra fylkesveg 118 via Bodals vei
og Bodalsjordet. Vi vil være negative til at det lages avkjørsel fra Bodalsjordet i tillegg til
eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen, da dette kan føre til gjennomkjøring og mer trafikk i
avkjørselen enn tillatt.
Dersom boenhetene skal bruke eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 108 eller avkjørselen
øst for eiendommen, må det søkes om tillatelse til endret bruk av avkjørsel etter vegloven §
40. Dersom det søkes endret bruk av avkjørsel fra fylkesvegen for fem nye boenheter på
eiendommen, gjør vi oppmerksom på at en eventuell tillatelse kan bli gitt på vilkår om
utbedring av eksisterende avkjørsel.
Vi mener det er forhold ved denne saken, spesielt spørsmål rundt adkomstforhold, som gjør
at prosjektet bør gjennomføres etter en reguleringsplanprosess.»
Bygningsmyndigheten har oversendt uttalelsen til ansvarlig søker for uttalelse. Søker har
ikke kommentert uttalelsen. I e-post til den kommunale veimyndigheten i Sarpsborg, datert
26.3.19 skriver søker at avkjøringen mot syd vil utgå.
Bygningsmyndigheten forutsetter at avkjøringen mot syd stenges i samsvar med uttalelsen
fra Statens vegvesen.
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Grunnforhold:
Kommunens aktsomhetskart viser at eiendommen ligger i et område med muligheter for
marin leire. I slike områder kan det være forekomster av kvikkleire. Bygningsmyndigheten
har i tråd med interne rutiner, krevd at det innhentes geoteknisk kompetanse i tiltaksklasse 2
for å kartlegge terrengforholdene på eiendommen. Søker har i tråd med
bygningsmyndighetens tilbakemelding, sendt inn en rapport utarbeidet av Hans Petter
Bøckmann v/ Geoteknikk AS. I rapporten, konkluderes med at terrengforholdene er gode og
kan prosjekteres i tiltaksklasse 1.
Bygningsmyndigheten vil på bakgrunn av rapporten ikke kreve ytterlige opplysninger om
terrengforholdene på eiendommen.
Vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett fra tidligere. Det kommunale nettet
er omlagt/nytt og eiendommen har fått tilvist nytt tilknytningspunkt.
Prosjektering vist i situasjonskart for tiltaket godkjennes i det store, men med følgende
punkter for utførelsen:
- Rørlegger/entreprenør skal registrere rørleggermelding i portalen til Powel Water
Entreprenørportal, og før grave-/rørarbeider starter skal dette varsles; kontakt
kommunen v/team ledningsnett på mobil M: 908 61 316 for avtale om
oppstartstidspunkt.
- Det er avsatt nye tilknytningspunkter ved tomtegrense. Disse skal benyttes.
- Tak-/overflatevann skal ivaretas på egen eiendom.
- Det skal monteres vannmåler til hver boenhet, og før første avgrening til
eiendommen. Vannmålere utleveres til rørlegger hos vannmålerkontoret
v/kommunalteknikk, Torsbekkveien 10.
- Utørt utvendig rørtrase skal dokumenteres med fotos og «som bygget» tegning.
I godkjenning av rørleggermeldingen vil opplisting for tilknytningsdetaljer og
abonnementsvilkår bli gitt.

Bygningsmyndigheten forutsetter at det utarbeides renovasjonsplan i samsvar med uttalelse
fra renovasjonsmyndigheten. Renovasjonsplanen må innsendes sammen med søknad om
igangsettingstillatelse.
Nabovarsel:
Det er sendt nabovarsel. Kommunen har ikke mottatt merknader til tiltaket.
Estetiske krav:
Etter kommunens skjønn innehar tiltaket gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold
til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.
Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12:
I det aktuelle området er det registrert arter av nasjonale interesser som vilt og pinnsvin.
Bygningsmyndigheten har i samsvar med interne rutiner oversendt søknaden på høring til
miljø og landbruk i Sarpsborg. Bygningsmyndigheten mottok en uttalelse fra team miljø og
landbruk 25.3.19. I uttalelsen, opplyses det at byggetiltakene ikke påvirker artene
nevneverdig i den grad at det ikke bør gis en tillatelse. Det opplyses videre at det ikke er
kjent andre arter / livsmiljøer som krever spesielle hensyn i tiltaksområdet.
Adresse:
Det fremgår av forskrift til matrikkellova at kommunen skal tildele offisiell adresse for
bygninger som planlegges brukt til boligformål.
Bygningen er tidligere gitt adresse Skjebergveien 210. Kommunen endrer denne til Bodals
vei 7, 9 og 11 for boenhetene i 1. etg. og Bodals vei 13, 15 og 17 for boenhetene i 2. etg.
Boenhetene adresseres fra nordøst til sydøst.
Bygninger som har adresse skal ha synlig husnummerskilt.
Med hilsen

Adkomst:
Avkjørsel anlegges som vist på situasjonskart datert 29.1.19, mottatt 27.4.19 med bredde
minimalt 2,5 m og maksimalt 4 m. Avkjørselen skal ha en frisiktsone iht. håndbøkene utgitt
av Statens vegvesen. Eventuelle sikthindringer må fjernes.
Før fysisk oppstart må du melde arbeidene i portal gravemelding.no.
Eierne av eiendommen forplikter seg til selv å vedlikeholde avkjørselen.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av
Jon Myrli
Virksomhetsleder
Virksomhet byggesak, landbruk og kart

Renovasjon:
Bygningsmyndigheten har oversendt søknaden til renovasjonsavdelingen i Sarpsborg for
uttalelse. Renovasjonsmyndigheten skriver i uttalelse av 6.5.19 at det må utarbeides en
renovasjonsteknisk plan som beskriver hvilke avfallsdunker vil benyttes, antall, størrelser,
plass til glassbeholder, gangavstand for beboerne og adkomst for renovatøren.
Gangavstanden for renovatøren skal ikke overstige 3,0 meter fra veikanten.

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker i henhold til matrikkellova § 46, pbl. § 1-9 og
forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Renovasjonsmyndigheten viser også til sjekkliste i renovasjonsforskriften som kan benyttes
som hjelpemiddel. Denne finner du her:
http://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/byggesak-og-teknisk/retningslinjer-tilrenovasjonsforskrift.pdf

I henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19 har du rett til å få innsyn i sakens dokumenter. Ta
kontakt med kommunen dersom du ønsker innsyn i dokumentene.
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Klagen kan du sende elektronisk ved å gå inn på www.sarpsborg.com/klagevedtak, eller per
e-post til postmottak@sarpsborg.com. Du kan også sende klagen per brev til kommunen.
Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageinstans for vedtak gitt i medhold av pbl.

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid be
om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf.
forvaltningsloven § 42.
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Arbeidene tillates ikke igangsatt før:
Du har søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse.
Viktig:
Faktura vil bli ettersendt tiltakshaver.
Denne tillatelsen gjelder mellom søker og kommunen som bygningsmyndighet. Kommunen
tar som hovedregel ikke stilling til om du har private rettigheter til å bygge på eiendommen.
Vi anbefaler derfor at du avklarer slike rettigheter før du påbegynner arbeidene.
Dersom tiltaket ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9.
Kopi til:
Saksbehandler:

Eriksen Eiendom Øst A.S, Nedre Langgate 98, 1743 Klavestadhaugen
Statens vegvesen, Region Øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer
Julia Larion, Tlf. 96 94 85 84, Virksomhet byggesak, landbruk og kart
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FORBRUKERINFORMASJON
OM BUDGIVNING
Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
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.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med
vedlegg.
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.

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. Megler skal så snart som mulig bekrefte
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
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:

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder
også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og
SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
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

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.
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Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jf. lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending
av fast eiendom, § 3-9.

Budgiver er kjent med Grimsøen & Partners sin orientering om budgivning som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar
meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for
begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt
salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å
opplyse dette til megler.

Grimsøen & Partners Tlf: 69 11 32 00 Fax: 69 11 32 01

