




Kontakt megler

EIERFORM

Selveier

ANSVARLIG MEGLER

Remy Brekke

EIENDOMSMEGLER MNEF / DAGLIG LEDER / PARTNER

Tom Jørgensen

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

14 990 000,-
Totalpris ekskl. omkostninger

14 990 000,-

172,-
Pantattest kjøper



Se vedlegg til salgsoppgave

585,-
Tingl.gebyr pantedokument

585,-
Tingl.gebyr skjøte

100 000,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 5 200 000,-)

5 000,-
Startkapital

Omkostninger totalt

106 342,-

Totalpris inkl. omkostninger

15 096 342,-

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og

at eiendommen selges til prisantydning.



Velkommen til en sjelden anledning på Hylkje!



Ny enebolig under oppføring i sjøkanten



Romslig takterrasse med gode solforhold



Boligen inneholder 3 bad, wc og vaskerom. Lekkert innredet



Kjøkkenet leveres fra Drømmekjøkken - her er det også muligheter for individuelle

tilpasninger

Stor og romslig stue med god plass til hele familien



Tilhørende til boligen er det dobbelgarasje like utenfor inngangsdøren

Stue med nydelig utsikt

Ta morgenbadet fra egen eiendom!



Eiendommen har en 25 meters strandlinje



Boligene bygges av Norgeshus v/ Aarvik Eiendomsutvikling AS



a71 102



a71-101

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

194-21-0178

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 198 Bnr. 366 og Gnr. 198 Bnr. 365 i Bergen kommune



Byggeår

2021

Areal

Primærrom: 233 kvm, Bruksareal: 256 kvm, Bruttoareal: 297 kvm

Antall rom

6

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1226 kvm

Bebyggelse

Bygninger

Eneboligen oppføres på skjermet tomt med flott utsikt over

nærområdene. Det er to eneboliger som blir bygget i samme

byggeprosjekt.

Byggemåte

Boligene blir oppført i henhold til siste rev. av TEK 17. Alle arbeider blir

utført etter gjeldende plan- og bygningslov og reguleringsplan for

området. Se vedlagte leveransebeskrivelse.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 233 kvm, Bruksareal: 256 kvm, Bruttoareal: 297 kvm

1. etasje: Entré/hall, garderobe, wc, walk-in closet, bad/wc, soverom, stue

og kjøkken/spisestue.

U. etasje: Trappegang, vaskerom, bad/wc, 2 soverom og tv-stue.

U. etasje - leilighet: Entré, stue/kjøkken, gang, 2 soverom og

bad/wc/vaskerom.

Annet: Dobbelgarasje med innvendig og utvendig bod. BRA 31 Kvm

Innhold

1. etasje: Entré/hall, garderobe, wc, walk-in closet, bad/wc, soverom, stue

og kjøkken/spisestue.



U. etasje: Trappegang, bod, vaskerom, bad/wc, 2 soverom og tv-stue.

U. etasje - leilighet: Entré, stue/kjøkken, gang, bod, 2 soverom og

bad/wc/vaskerom.

Annet: Dobbelgarasje med innvendig og utvendig bod.

Standard

I Hylkjevegen 129 B er en rålekker enebolig under oppføring. Boligen har

funkisstil med enorme vinduer og en fantastisk takterrasse som byr på

panorama mot sjøen og ellheimen. I tillegg har boligen en 3-roms

utleieleilighet og en frittstående dobbelgarasje med to boder. Ønsker man

ikke utleieleiligheten , kan dette arealet lett tilpasses dine behov.

Solforholdene er utmerket fra morgen til kveld, og den sjønære

beliggenheten gjør det ekstra attraktivt.

Eneboligen har høy teknisk standard, vannbåren gulvvarme, kjøkken fra

Drømmekjøkkenet med kvalitetshvitevarer og en gjennomgående peis,

for å nevne noe. Hovedsoverommet ligger i suiteløsning med walk-in

closet og et delikat bad. Videre er det ytterligere to soverom og bad,

samt vaskerom og stilig tv-stue med utgang til terreng/hage. Boligen har

gode garderobeløsninger, deriblant et garderoberom ved entreen.

Utvendig vil boligen fa vedlikeholdsfri kledning, malmfuru med jervitrol.

Velkommen!

Entré/hall

Inngangspartiet er overbygd og innbydende med downlights - her er det

hyggelig å komme hjem og ønske gjester velkommen. Ved ytterdøren er

det sidefelt i glass som slipper dagslyset inn i entreen. Leiligheten har

inngang på siden av underetasjen.

Entreen/hallen har stilige gulvfliser, vannbåren gulvvarme og flere

høytsittende vinduer. Fra hallen er det skyvedør til en stor garderobe på

ca. 7 kvm, med innredning fra Drømmekjøkkenet. Her er det god plass til

jakker, sko og diverse utstyr.

Kjøkken/spisestue

Kjøkkenet og spisestuen har en imponerende vindusfasade fra gulv til tak

med nydelig sjøutsikt. Utsikten er som et levende maleri, skiftende

gjennom dagen og årstidene. Foran vinduene er det god plass til å dekke

bord til mange personer. En stilren, gjennomgående peis med glass på tre

sider setter stemningen og gir god varme.



Kjøkkenet har en moderne kvalitetsinnredning fra Drømmekjøkkenet,

type Bistro. Langs en vegg er det montert høyskap med en rekke

integrerte hvitevarer. Foran veggen er det en lekker kjøkkenøy med

benkeplate i lysegrå komposittstein. I benken er det nedfelt koketopp og

underlimt vask. Øya har også barløsning med flere sitteplasser.

Alle hvitevarer er fra Siemens. I høyskap er det integrert helt kjøleskap,

helt fryseskap, stekeovn, kaffemaskin og oppbevaringskassett, mens

kjøkkenøyen har oppvaskmaskin og induksjonstopp med innebygd

ventilator. Skap og skuffer har mørkegrå, slette fronter med sorte

håndtak.

Stue og tv-stue

Stuen har panoramavindu mot sjøen, overlysvindu og to smale, høye

vinduer på østveggen. Stuen har parkett fra Kahrs, type Eik Springfield,

og gulvet er lagt flytende inn i kjøkkenet og spisestuen. I stuen er det

plass til to sofagrupper, og fra hele rommet kan flammebildet fra den

gjennomgående peisen nytes.

I underetasjen har boligen en lys og tiltalende tv-stue; et kjærkomment

ekstrarom for hele familien. Her er det hyggelig for barna å ha venner på

besøk, for lek, gaming eller tv-titting. Fra tv-stuen er det utgang til

terreng/hage.

Bad/wc/vaskerom

Boligen har to bad, et wc-rom og et vaskerom. Badet i første etasje ligger

suiteløsning med hovedsoverommet og et walk-in closet. Wc-rommet har

adkomst fra hallen, og er utstyrt med vegghengt toalett og vegghengt

servant.

Bad ved hovedsoverom

Badet ved hovedsoverommet har lysegrå, store fliser på gulvet og

matchende fliser i noe mindre størrelse på veggene. Badet har et stilig

baderomsmøblement med smale skuffer og heldekkende servant, samt

stort veggspeil med belysning i bakkant.

Videre er det vegghengt toalett, og et dusjhjørne med rette, innfellbare

glassdører, hånddusj og regnfallsdusj. Badet har varme i gulvet,

downlights i himling, og en skittentøyssjakt som fører ned til

vaskerommet.



Bad i underetasjen

Badet som ligger i underetasjen har både dusjhjørne og badekar.

Rommet har delikate fliser på gulv og vegger, gulvvarme og downlights.

Toalettet er vegghengt og baderomsmøblementet har heldekkende

servant.

Vaskerom

Vaskerommet ligger i underetasjen og har en kvalitetsinnredning fra

Drømmekjøkkenet. Rommet har vaskekar, samt opplegg for vaskemaskin

og tørketrommel. En OSO varmtvannsbereder på 200 liter er også

plassert i vaskerommet, inkludert magnetventil for tilkobling trådløs

sensor.

Soverom og garderobe

Hovedboligen har tre romslige soverom med garderobe, hvor to ligger i

underetasjen. Hovedsoverommet ligger i første etasje, med adkomst til

privat bad via et flott walk-in closet som har innredning fra

Drømmekjøkkenet. Alle soverommene har vannbåren gulvvarme, parkett

fra Karsh og slette, malte veggflater. Boligen har også en stor, velinnredet

garderobe ved hallen. Det er lagringsplass under trappen, i innvendig

bod og i to boder i garasjen.

Generasjonsbolig / utleieleilighet

I underetasjen har boligen en lys, tiltalende leilighet med egen inngang.

Leiligheten er en 3-roms og består av entré, to soverom,

bad/wc/vaskerom, bod og stue/kjøkken. Fra stuen/kjøkkenet er det

skyvedør ut til terreng/hagen. Det er fliser i entré og bad, og parkett i

øvrige rom. Leiligheten har vannbåren gulvvarme og eget skap med

fordeler og termostatsystem. Videre har leiligheten eget elskap og

balansert ventilasjonsanlegg. Selger estimerer leieinntekter på ca. kr

12.000,- pr. mnd.

Oppvarming

Oppvarming - Teknisk

Eneboligen har vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak av bodene.

Anlegget er et bergvarmepumpeanlegg, type Thermia Calibra 7 - 230V

varmepumpe inkludert 180 liters bereder. Leilighet har eget skap med

fordeler og termostatsystem. Leiligheten har OSO varmtvannsbereder på

200 liter.



I begge kjøkken leveres komfyrvakt og trådløs sensor tilkoblet

magnetventil. Boligen har Flexit balansert ventilasjon med roterende

varmegjenvinner i både hovedenhet og leiligheten.

Sikringsskap i hovedboligen er komplett med overbelastningsvern 3 x

50A og kurssikringer som jordfeilautomater. Leiligheten har eget elskap,

komplett med overbelastningsvern 3 x 32A og kurssikringer som

jordfeilautomater. Det blir levert Elko Plus hvit installasjonsmateriell.

Videre får hovedboligen fem serikekoblede røykvarslere og leiligheten

én.

Parkering / Garasje

Det er parkering i dobbelgarasje med elegant, isolert port som har

automatisk styring. På gårdsplassen foran garasjen er det også

parkeringsmuligheter. Det er ikke tillatt å parkere langs den private veien

inn i boligfeltet.Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Beskrivelse av tomt/hage

Boligen har en skrånet tomt med nydelig utsikt til Sørorden.

Biloppstillingsplass foran dobbelgarasjen asfalteres og det tilrettelegges

for opparbeiding av hage mot øst.

Boligen har en herlig takterrasse med sol fra morgen til kveld, og et

fantastisk panorama som strekker seg fra sjøen til ellheimen. Rekkverket

er i glass, slik at utsikten kan nytes selv om man sitter, eller ligger på

solsengen. Dette blir et perfekt sted for å nyte god mat og drikke.

Terrassen har Royalimpregnerte terrassebord.

Opparbeidelse av tomt/ hage:

Utomhus blir det lagt asfalt i nedkjørsel og parkeringsplass.

Betongplatting rundt huset som vist på illustrasjon. Ikke fliser på plen.

Det blir planert ut jord og sådd plen på det område som er definert som

MUA i situasjonsplanen. Ca 350m2.

6 busker/trær i nedkjørsel og 3 stk mellom husene.

Natursteins mur i front med glassrekkverk som vist på illustrasjonen.



Nabolaget

Beliggenhet

Eiendommen ligger like ved sjøen i Hylkje, et tettsted som tilhører Åsane

bydel i Bergen kommune. Området er attraktivt og naturskjønt, og

nettopp nærheten til Sørorden innbyr til bading, båtliv og fiske. Her kan

du ta morgenbad fra egen eiendom og svaberg.For pendlere er stedet

helt perfekt da en nyere tunnel har forkortet reiseveien betraktelig inn til

Bergen.

Fra eiendommen er det kort vei til barnehage, dagligvare og et godt

busstilbud. Barn i skolealder har skolebussordning. Ved barneskolen på

Breistein ligger ballbane og Leikvang Stadion med fotballbane,

friidrettsbane og idrettshall.

For hyggelige søndagsturer kan en tur opp i ellheimen på Tuft

anbefales, til Hordvik og Sætregården. Her kan man hilse på dyrene og

ta en ridetur. Det er også mulighet for å bestige Veten - Åsanes høyeste

topp med fantastisk panorama.

Kort fortalt

- Eksklusiv enebolig under oppføring.

- 25 meter strandlinje

- Like ved sjøen og nydelig utsikt.

- Mulighet for 3-roms utleieleilighet i underetasjen.

- Stor dobbelgarasje med el-bil lader og parkering på gårdsplass.

- Herlig takterrasse med panorama.

- Særs gode solforhold på terrassen.

- Tilrettelagt for opparbeidelse av hage.

- Vannbåren gulvvarme i begge enheter.

- To elskap og to varmtvannsberedere.

- Flislagt entré/hall med garderoberom.

- Lekkert kjøkken fra Drømmekjøkkenet.

- Kvalitetshvitevarer fra Siemens.

- Øy med kokesone og barløsning.

- Spisestue i tilknytning til kjøkkenet.

- Gjennomgående peis i stue/spisestue.

- Enorme vinduer fra gulv til tak.

- To delikate bad, wc-rom og vaskerom.



- Tre soverom, ett med walk-in closet.

- Rikelig med oppbevaringsplass.

- Balansert ventilasjonsanlegg.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Kiwi og Spar Hylkje som

ligger like ved hverandre, ca. 850 meter fra eiendommen. Åsane

sentrum med Åsane Storsenter og Horisont kjøpesenter ligger ca. 10

minutters kjøretur fra boligen. Det er også ca. 10 minutter å kjøre til Ikea

Åsane.

Fra Hylkje er det et godt busstilbud mot Åsane og Bergen. Nærmeste

holdeplass er Tuft som ligger ca. 800 meter fra eiendommen. Med bil tar

det ca. 10 min til Åsane, 15 min til Eidsvåg, 20 min til Bergen sentrum og

36 min til Bergen lufthavn, Flesland.

Fra eiendommen er det skolebussordning til Haukås barneskole og

Kyrkjekrinsen ungdomsskole. Nærmeste barnehage er Kidsa Hylkje som

ligger i gangavstand, ca. 600 meter unna. Kommunen har flere

videregående skoler, og nærmest ligger Åsane videregående skole.
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DEMOGRAFI

37% er gift

53% er barnefamilier

29% har høyskoleutdanning

36% har inntekt over 400.000

79% eier sin egen bolig

10% eier hytte

68% har bolig på over 120 kvm

45% av boligene er nyere enn 20 år

92% bor i enebolig

9% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

SKOLER OG BARNEHAGER

KLASSER ELEVER AVSTAND

Hordvik skole (1-7 kl.) 12 259 2.7 km

Haukås skole (1-7 kl.) 14 294 25 km

Kyrkjekrinsen skole (1-10 kl.) 22 454 13 km

Salhus skole (1-7 kl.) 7 125 6.2 km

Breimyra ungdomsskole (8-10 kl.) 10 281 km
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Område Personer Husholdn.

Grunnkrets: Hylkje

1047 361

Kommune: Bergen

281188 133322



KLASSER ELEVER AVSTAND

Åsane videregående skole N/A 1100 km

Knarvik vgs. - Avd. Kvernhusmyrane N/A 950 9.4 km

8.8/ 10

Opplevd trygghet

Veldig trygt

7.4/ 10

Naboskapet

Godt vennskap

7.9/ 10

Kvalitet på skolene

Veldig bra

*Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser

er basert på korteste gang- eller kjørbare vei (og luftlinje i noen tilfeller). Vurderingene, sitatene og bildene fra

lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag.

Eiendomsprofil AS, FINN.no AS, Reeltime Interactive AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller PrivatMegleren kan

ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS,

Nabolag.no m.fl. Kartene er levert av Finn/Norkart. Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til å lage generelle

statistikker om bruken av våre tjenester. Ingen sensitiv bruker-informasjon samles inn, og vi selger ei heller

brukerdata videre til andre.

Copyright © Eiendomsprofil AS 2020

Transport

 Bergen Flesland 38 min

 Bergen jernbanestasjon 23 min

 Arna stasjon 20 min

 Flatøy terminal 10 min

 Åsane terminal 13 min

 Tuft 10 min

 Breistein ferjekai 9 min

 Valestrand ferjekai 15 min

Sport

Hylkjeflaten nærmiljøanlegg ballbinge 5 min

Hylkje 11 min

 SATS Horisont 12 min



 SKY Fitness Åsane 13 min

Varer/Tjenester

Gullgruven 11 min

Horisont 12 min

 Vitusapotek Gullgruven 11 min

 Apotek 1 Arken 12 min

Horisont Vinmonopol 12 min

 Åsane senter Vinmonopol 12 min

 Kiwi Hylkje 8 min

 Spar Hylkje 9 min

Bestill vurdering

Interessert i eiendommen?
Bestill en vurdering av din egen bolig.

Eiendom

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale

avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses.

Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det

være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde



rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge

eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle

erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av

salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil

få prioritet etter disse.

Heftelser

2021/462060-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

Bestemmelse om solidaransvar. Gjelder denne registerenheten med flere

 

2021/500387-1/200  Bestemmelse om veg  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107  

Grunndata

2013/354895-1/200  Registrering av grunn  

Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107

2020/637538-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  

2021/39928-1/200  Sammenslåing  

Denne matrikkelenheten er sammenslått med:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:365

Rettigheter på andre eiendommer

Rettigheter på 4601-171/199

Rettigheter i eiendomsrett

2017/707806-1/200  Bestemmelse om vannledning  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:96,107,365,366  

Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av ledningsnett

 

Rettigheter på 4601-171/199

Rettigheter i eiendomsrett. 2017/707806-2/200  Bestemmelse om

kloakkledning  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:96,107,365,366

Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av ledningsnett

 

Rettigheter på 4601-198/96

Rettigheter i eiendomsrett



2017/1124751-1/200  Bestemmelse om vannledning  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,365,366  

rettigheter på 4601-198/375

Rettigheter i eiendomsrett

2021/235624-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:96,107,366  

Rettigheter på 4601-198/257

Rettigheter i eiendomsrett

2021/235472-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,366,199  

2021/235663-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,366  

Rettigheter på 4601-198/124

Rettigheter i eiendomsrett

2021/235723-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,366  

Rettigheter på 4601-198/140

Rettigheter i eiendomsrett

2021/235443-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,366  

Rettigheter på 4601-198/124, 4601-198/140, 4601-198/257

Rettigheter i eiendomsrett

2021/462060-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:107,366  

Gjelder denne registerenheten med flere

 

Rettigheter på 4601-198/107

Rettigheter i eiendomsrett

2021/500326-1/200  Bestemmelse om veg  

rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:198 Bnr:366

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan

selger tinglyse



bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold.

Offentlige forhold

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via private

stikkledninger. Adkomst til prosjektet skjer via privat vei fra kommunal vei,

ifølge Bergen kommune.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger rammetillatelse datert 23.02.2021 oppføring av to

eneboliger med sekundørleilighet.

Det må foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før

overtagelse/innflytting. Selger er ansvarlig for at dette blir utstedt av

Bergen kommune.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved

skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell

som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren

er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men

ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no

eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved

skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Reguleringsplaner på grunnen

8160000 30 ÅSANE. GNR 171, 173 OG 198, HYLKJE INDUSTRIOMRÅDE

100,0 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)

PlanID

8160000 110 - Boliger 87,5 %

8160000 699 - Annet spesialomra°de 12,1 %

Kommuneplan

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 %

Arealformål i kommuneplanen



65270000 1 - Na°værende 1001 - Bebyggelse og anlegg Øvrig

byggesone ØB 96,9 %

65270000 1 - Na°værende 6700 - Friluftsomra°de Friluftsomra°der F 3,1

%

Hensynssoner Angitt hensyn - landskap i kommuneplanen

65270000 KpAngittHensynSone H550_1 Funksjonell strandsone 27,7

%Side 3 av 3

Planer i nærheten av eiendommen

61200000 21 KOMMUNEDELPLAN ARNA OG A°SANE E16/E39 ARNA-

VA°GSBOTN-KLAUVANESET, RINGVEG ØST

8160013 31 A°SANE. GNR 173 BNR 201 MFL., HYLKJE

INDUSTRIOMRA°DE, DEL AV FELT I4 200819791

8160012 31 A°SANE. GNR 198 BNR 135, 139, HYLKJELIA 200806044

8160008 31 A°SANE. GNR 171, 173 OG 198, HYLKJE INDUSTRIOMRA°DE

DEL 2 200209382

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen

198/107 300853426 - Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse

23.02.2021 202028258

198/107 300853419 - Enebolig m/hybel/sokkelleil. Rammetillatelse

23.02.2021 202028258

198/140 300498745 - Enebolig Igangsettingstillatelse 08.05.2015

201513139

198/140 172927785 - Fritidsbygg(hyttersommerh. olBygning godkjent for

riving/brenning03.04.2013 201312663

Tilligende til denne boligen er det en enebolig under oppføring på

nabotomt. Konferer megler vedr. dette.

Økonomi

Faste, løpende kostnader

Kr. 850,- pr. År.

Fellesutgifter som inkluderer: Vedlikehold og snørydding av privat vei.

Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke

fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. For



nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Bergen kommune, eller

besøk www.bergenvann.no/regulativt_m_priser.html

Eksempel på bolig med størrelse på 120 m2 på

Bergen kommune sine sider:

Vann: kr. 2 397,-

Avløp: kr. 3 725,-

Renovasjon grunnpris: kr. 2 093,-

Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil bero på leilighetens til

enhver til foreliggende ligningsverdi og kommunens

eiendomsskattepromille sats. Med dagens sats 2,6 promille og en 120

kvm. bolig bygget i 2019 vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr. 7.600,-.

Totalt pr. år for bolig på 300kvm estimeres til ca. kr. 30 000,-. Avvik vil

forekomme.

Andre løpende kostnader ved kjøp av bolig vil typisk være:

innboforsikring, forsikring av bolig, strøm etter forbruk, TV

pakke/internett, vedlikehold av vei, fellesutgifter og brøyting av vei. Iht.

ordkraft sine nettsider er gjennomsnittlig strømforbruk for en enebolig

ca. 20 000 kWh pr år (1 666 kWh pr. mnd.).

Kjøper må delta andelsmessig i felleskostnad til veilaget. Dette gjelder

brøyting og vedlikehold av veiene på den private veien.

Hver bruker av veien skal stille på dugnadsarbeid inntil 5 timer pr. år etter

behov i veilaget.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:

- 7 dager etter stilt §12 garanti 10 % av kjøpesum

- Før overtagelse 90 % av kjøpesum + omkostninger

Selger kan stille garanti i hht. bustadoppføringslova § 47. Om Selger

velger å ikke stille denne garanti, blir beløpet stående på meglers

klientkonto frem til overtakelse.

Oppgjør mellom partene foretas av Vestoppgjør AS, Nesttunvegen 104,

5221 Nesttun



Annen nyttig informasjon

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til

endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følge av

offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av

bygningen er hentet fra vedlagte leveransebeskrivelse og

arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til

megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre

tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå

leveransebeskrivelse og romskjema, tegninger og prospekt før

kjøpetilbud inngis.

Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å

danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som

endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar er ment som illustrasjoner og

medfølger ikke, og det kan derfor forekomme elementer i

presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle

beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke

passe for alle boliger. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere den

aktuelle boligens forhold (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng

og omkringliggende bygningsmasse m.v.) før budgivning. Alle

opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er

hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle

standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper

aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike

endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av teknisk

anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende.

Illustrasjoner:

- Noen av eksteriør illustrasjoner viser trær som ikke vil bli levert på

eiendommen.

Boligen leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter

egen innflytning.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv.

ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av

materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og

mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge



disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard under

byggingen.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være

fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt

den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og

levende lys innvendig.

Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er funnet i flere boliger i

Norge. Skjeggkre kan komme inn i boliger på en rekke forskjellige måter,

både i forbindelse med oppføring av boligen, men også i forbindelse med

innredning, bruk mv. Det er ikke et funksjonskrav under denne

kjøpekontrakten at boligen skal være oppført på et vis som erner

risikoen for skjeggkre.

Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli

ferdigstilt etter forbrukerens overtakelse av boligen. Når slik areal er

ferdigstilt vil sameiets styre innkalles til en ferdigbefaring, hvor arealet

gjennomgås sammen med utbygger. Det føres protokoll fra befaringen.

Ved alle besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i

følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i

anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger gjelder

leveransebeskrivelse.

Ved avbestilling av boligen gjelder budstadoppføringlovas bestemmelser.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av

eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og

andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

14 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

172,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)



585,- (Tingl.gebyr skjøte)

100 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 5 200 000,-))

5 000,- (Startkapital)

106 342,- (Omkostninger totalt)

15 096 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og

at eiendommen selges til prisantydning.

Diverse

Adgang til utleie (boligformål)

Boligen vil få separat boenhet som er godkjent av kommunen. Denne

kan lovlig leies ut.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler

begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill.

Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning

over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke

utgiftene forbundet med dette.

Øvrige kjøpsforhold

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse for boligen er stipulert til 3.kvartal 2022. Dette er kun

stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil

overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett til dagmulkt

eller andre misligholdsbeføyelser.

Maksimal byggetid og overtagelse er 16 måneder, regnet fra melding om

oppstart av arbeider, og under forutsetning at det ikke oppstår

uforutsette forhold iht Bustadoppføringsloven §11. Oppstart av

byggearbeidene skjer uten ugrunnet opphold etter alle forbehold er

løftet.



Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 2 måneder etter at selger

varsler om dato for at boligene er ferdigstilt selv om dette er tidligere enn

maksimal byggetid. Dog slik at kjøper likevel ikke er forpliktet til å overta

tidligere enn 4 måneder før maksimal byggetid.

Overlevering og noe ferdigstillelse av boligene til boligkjøperne kan skje

suksessivt. Herunder må interessenter påregne byggeaktivitet og

anleggsvirksomhet med naturlige konsekvenser av dette en tid etter at

man har overtatt boligen.

Selgers forbehold

Selgers forbehold:

- Gitt igangsettelsestillatelse innen 31.10.21

- Enebolig solgt innen 31.10.21

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 31.10.2021 eller det blir klart

før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt

innen fristen, kan avtalen mellom partene heves uten ytterligere

omkostninger for noen av partene.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved

overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som

mulig etter at bebyggelsen er ferdig utbygget. Inntil hele byggeprosjektet

er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr,

eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt på den solgte eiendom.

Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger

snarest utbedre.

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.

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved

overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som

mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget. Inntil hele

byggeprosjektet er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående

anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående skilt

på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre

eiendommen, skal selger snarest utbedre.



Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge

av offentlige pålegg, eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger.

Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av

utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige

fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris.

Selger forbeholder seg retten til å tildele biloppstillingsplass ved

overtakelse, også midlertidige plasseringer.

Tilvalg/Endringer:

Endringsarbeid avtales direkte mellom kjøper og selger. Avtaler om

endringsarbeid krever skriftlighet. Etter igangsetting vil det gis frister for

tilvalg og endringer. 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 mv. jf.

Bustadoppføringslova § 44.

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 kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har

krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert

av utbygger/ selger.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers

(forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og

kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås.

Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til

grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og

driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.

Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien

skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter



overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om

selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før

hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved

eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter

overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring.

Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle

særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligenn selges til fastpris.        

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes

meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre

nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for

prosjektet, se på den enkelte bolig.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første

virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som

virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles

av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen

med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så

snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må

akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og

øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av

anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 0,-

Vedlegg til salgsoppgaven

Budskjema Egenerklæringsskjema selger Energiattest Ferdigattest /

midlertidig brukstillatelse Reguleringsplaner og bestemmelser Informasjon

og eventuelle vedtekter fra velforening eller liknende Viktig informasjon til

kjøper og selger



Se vedlegg til salgsoppgave

Viktig informasjon

Interessenter oppfordres til å lese grundig gjennom all tilgjengelig
informasjon om eiendommen før bud inngis, og til å ta kontakt med
ansvarlig megler dersom noe er uklart. Som interessent må du forsikre
deg om at du er registrert som interessent til eiendommen og at du har
gitt nødvendige samtykker til å bli kontaktet, slik at du får opplysninger
om bud.

Omsetning av brukt bolig

En brukt bolig vil som regel ikke være i samme stand som om den var ny.

Tekniske krav, alminnelig håndverksskikk og byggteknikk endres over tid.

Slitasje etter bruk, vær og vind og tiden som har gått gjør at tilstanden

etter hvert blir dårligere. Dette er ikke alltid synlig. Det som oppleves som

feil ved boligen, er derfor ikke nødvendigvis en mangel i rettslig forstand.

Det er viktig å sette seg grundig inn i tilstanden på den eiendommen man

vil kjøpe.

Tilstandsrapport og eTakst

Tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter er utvidede tekniske rapporter

utarbeidet av autoriserte takstmenn. Rapportene gir en beskrivelse og

vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har

observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendom.

Meglers eTakst inneholder opplysninger knyttet til eiendommens antatte

markedsverdi.



Det er selger som avgjør om det skal innhentes tilstandsrapport. Selgers

egenerklæringsskjema og ev. tilstandsrapport følger som vedlegg til

salgsoppgaven.

Løsøre og tilbehør

Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder «Liste over

løsøre og tilbehør» som skal følge med eiendommen ved salg. Listen er

utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og

Eiendomsadvokatenes Servicekontor i fellesskap.

Energimerking av eiendom

Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger, har selger/utleier som

hovedregel plikt til å fremskaffe energiattest. Energimerket vil fremgå av

salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om energimerking, se

www.energimerking.no.

Radon

Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i

oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3. Dette

er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal

leies ut. For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Salgs - og betalingsvilkår

Eiendom selges på de vilkår som fremgår av salgsoppgave og annonse.

Budgiver som ønsker å inngå avtale på andre vilkår enn de som følger av

salgsoppgave og annonse, må ta forbehold om de ønskede vilkår i bud.

Det er opp til selger å vurdere om forbeholdene kan aksepteres.

Med mindre kjøper tar forbehold om annet, forutsettes det at skjøte eller

andel i borettslag tinglyses på kjøper. Ved overdragelse av aksjeleilighet

noteres ny eier i aksjeeierboken.

Kjøper må innbetale hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger til

meglers klientkonto før overtagelse av eiendommen kan skje. Oppgjør i

kontanter og bankremisser aksepteres ikke. Ved forsinket betaling har

selger krav på forsinkelsesrenter. Ved vesentlig forsinket betaling kan

selger heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.



Gi bud med BankID

Det tas forbehold om at omkostninger som kjøper skal dekke, for

eksempel tinglysingsgebyr og omkostninger i forbindelse med eierskifte i

sameier og boligaksjeselskaper, kan øke i perioden fra markedsføring av

boligen og frem til overtagelse.

Budgivning

Bud må inngis skriftlig og minst inneholde budgivers navn og

kontaktinformasjon, budets størrelse, frist for selger til å akseptere budet

(akseptfrist), finansieringsplan samt eventuelle forbehold. Akseptfrist må

settes til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, eller senere. For

at megler skal kunne formidle bud til selger og øvrige budgivere, må

megler få kopi av budgivers legitimasjon og signatur, eller bekreftelse av

budgivers identitet gjennom bruk av BankID. Vi fraråder alle å sende kopi

av ID i e-post eller sms. Den sikreste måten å inngi bud på er derfor

gjennom "Trygg Budgivning". Innlogging skjer via eiendommens

nettannonse på www.privatmegleren.no, hvor du vil finne en «Gi bud»-

knapp. Budgiver legitimerer seg ved hjelp av BankID, og fyller ut alle

detaljer. Når det første budet er lagt inn vil budgiver motta en bekreftelse

på SMS, som også kan benyttes til budforhøyelser. Hvis bud legges inn

på annen måte enn gjennom «Trygg budgivning», må budgiver forsikre

seg om at budet kommer frem til megler.

Budgivere oppfordres til å inngi bud med minst 30 minutters akseptfrist.

Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper,

for å sikre at megler får formidlet budet til selger innen fristen. Budgiver

må sørge for at klokke på enheten budet sendes fra (PC, telefon,

nettbrett eller lignende), viser korrekt tid.

Selger har rett til å ignorere eller avslå ethvert bud, uten begrunnelse.

Megler kan formidle avslag eller aksept på vegne av selger.

Bindende avtale



Bindende avtale er inngått når bud er akseptert, dvs. før kjøpekontrakt er

undertegnet av partene. Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp og salg

av fast eiendom i Norge.

Kjøper er utenlandsk statsborger

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende

har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer.

Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending

av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har

fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret

fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvisisjon av D-

nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør

og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse

tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller

være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig

megler for informasjon før budgivning.

Rett til fritt å velge megler

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig.

Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling

dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn

eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om

eiendomsmegling § 6-3 (3).

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å

gjennomføre kundekontroll på grunnlag av fremvist gyldig legitimasjon

eller på annen godkjent måte. Dersom kunden er et foretak, skal megler

kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere i foretaket, og

gjennomføre ID-kontroll av disse. Kjøper og selger har plikt til å bidra til at

megler får gjennomført kundekontroll.

Megler har i enkelte tilfeller, herunder tilfeller hvor megler ikke får

gjennomført kundekontroll av kjøper før overtagelse og oppgjør, plikt til å

stanse gjennomføring av handelen. Konsekvensen av at kjøper ikke vil

bidra til gjennomføring av kundekontroll, er at transaksjonen må stanses.

Overtagelse og oppgjør kan ikke gjennomføres før kjøper bidrar til at

megler kan gjennomføre kundekontrollen. Når kjøper ikke bidrar til at

megler får gjennomført kundekontroll, og oppgjør til selger derfor blir







Gode råd til deg som er på

boligjakt

1. Før boligjakten starter

Før boligjakten starter, bør du ha gjort deg opp en formening om hvor du

vil bo, hvor lagt du kan strekke deg økonomisk og hvilke krav eller ønsker

du har til boligen. Hold fast ved dine vurderinger, også om budrunden blir

hektisk. Ikke alle av oss får alle ønsker oppfylt når vi handler bolig. Du bør

derfor prioritere ønskene; Er terrasse viktigere enn garasjeplass? Er peis

viktigere enn et ekstra baderom?

2. Møt forberedt på visning

Innhent salgsoppgave og boligsalgsrapport på forhånd, og les nøye

gjennom denne informasjonen før visningen. Notèr gjerne ned spørsmål

du ønsker å stille megler og selger, slik at spørsmålene dine ikke går i

glemmeboken. Er det utstedt ferdigattest på boligen? Er alle P-rom

godkjent for varig opphold? Vent med å legge inn bud til du har fått svar

på spørsmålene.

3. Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger

Gjør deg kjent i området der eiendommen ligger, slik at du finner ut om

det er langt til skole, barnehave, offentlig kommunikasjon, matbutikk mm.

Sett deg videre godt inn i eventuelle vedtekter og husordensregler som

gjelder for den boligen du kanskje skal kjøpe. Er det tillatt å leie ut? Er det

lov å flytte inn med kjæledyr?

4. Finansiering

Finn ut hvor grensen går for hva du kan finansiere, og sett en klar grense

for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du

har finansieringen i orden! Husk at du, ved siden av å betjene lån og

eventuelle fellesutgifter, også har løpende utgifter til forsikring, mat, klær,

oppvarming, barnehave, reiseutgifter m.v. Du bør også avsette et beløp

hver måned til å dekke uforutsette utgifter og løpende vedlikehold.

5. Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) og

boligkjøperforsikring.



Dersom vilkårene for å tegne slike forsikringer er oppfylt, kan kjøper og

selger tegne forsikring gjennom megler. Boligselgerforsikring er selgers

forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler, dvs.

mangler som selger ikke kjente. Når du selger bolig, vil megleren din

spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikringen,

derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage

etter kjøp av bolig. Forsikringen gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra

tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtagelsen,

samt juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom

rettsapparatet om nødvendig. Vi i PrivatMegleren anbefaler, med få

unntak, kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Dette gjør du gjennom

eiendomsmegleren når du kjøper bolig.

Les mer

Selge bolig gjennom
PrivatMegleren

Skal du også selge egen bolig? Les mer om salg gjennom PrivatMegleren





Lånekalkulator

Snakk med Nordea om finansiering
Ring 232 06001, avtal et videomøte eller chat med oss på nordea.no -

alle dager, hele døgnet. Du kan også søke om finansieringsbevis direkte

på nordea.no/finansieringsbevis

HELP Boligkjøperforsikring
Sikrer deg et trygt Boligkjøp

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved

kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse.

Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-

dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand,

avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2

100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1

000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er

innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig

informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Boligkjøperforsikring

Advokathjelp ved boligkjøpet. Advokathjelp i saker mot selger/selgers

forsikring

https://www.nordea.no/
https://www.nordea.no/finansieringsbevis
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Gnr.:  198  
Bnr.:  366  
Privat tlf.:   
E-post.: bjarte@aarvik.as    
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Beskrivelse av arbeid: 
 
 
2.0 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER. 
 
2.1 Yttervegger. 
  
2.1.1 På murkrone leveres: 

Fugemasse under svillmembran 
Svillmembran  

 48 x 198 mm svill. 
Svillen forankres forskriftsmessig til mur sammen med kantplate/bjelke. 

 
2.1.2 Yttervegg fra innside til ytterside: 
 13 mm gipsplate  
 70 mm isolasjon kvalitet 34 
 48 x 68 mm innvendig påforing  
 0,20 mm diffusjonstett plastfolie 
 200 mm isolasjon kvalitet 34  
 48 x 198mm bindingsverk 
 9 mm storm gipsplate 
 Museband 

23 x  48 mm luftelekt 
16 x  48 mm klemlekter 
Kledning 22X148 dobbelfalset Malmfuru kledning m/spor i henhold til fasade 

 
2.1.4  Påforet grunnmur: 

Yttervegg av mur påfores innv. kun der dette er inntegnet.  
 Påforingen består av: 
 48 x 48/98 mm bindingsverk. 

50-100 mm isolasjon kvalitet 34 avhengig av type mur og varmetapsberegninger.  
13 mm gipsplate. På våtrom benyttes tilsvarende plate fuktbestandig, samt 0,20 
mm diffusjonstett plastfolie der det er påkrevd. 

 
2.2 Innervegger. 
 
2.2.1 Bærende innervegger: 

 48 x 98/148/198 mm bindingsverk. 
 70 mm isolasjon kvalitet 34. 

13 mm gips på begge sider. På våtrom benyttes rupanel og 13mm gipsplate. 
 
2.2.2  Ikke bærende innervegger:  

 48 x 98 mm bindingsverk. 
 70 mm isolasjon kvalitet 34. 

2 m gipsplater på begge sider.  13mm gipsplate. 
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2.2.3 Parkett fra Kahrs, Eik Springfield.  
  

 
2.3  Etasjeskiller/bjelkelag. 
 
2.3.1 Etasjeskiller over 1 etg :  

  Bjelkelag i henhold til forskrifter 

              200mm isolasjon 
  48 x 48 mm nedforingslekt. 
  1x13mm gips. 
            http://knaufdanoline.no/product-post/designpanel/ 
 
2.4 Takkonstruksjon. 
  
2.4.1 Generelt: 

De fleste tak bygges opp av prefabrikkerte takstoler eller taksperre. Påforing av 
takkonstruksjonen bestemmes av varmeisolasjonen iht. energiberegninger. 
Takkonstruksjoner og tilhørende limtredragere/ ståldragere dimensjoneres etter 
gjeldende tekniske forskrifter, og etter stedlige krav til snølast. 

 
2.4.2  Taktekking  
            Takpapp levert fra Icopal 
            Undertak av taktro/plate 18mm asfalt plater 
         
 Nødvendig skråstag og gaffelanker 
 Prefabrikkert selvbærende taksperre 
 
2.4.3 Innredet loft: 

Snitt 350 mm isolasjon kvalitet 34 iht. varmetapsberegninger. 
 0,20 mm diffusjonstett plastfolie. 
            48x48mm 

13mm gipsplater 

          http://knaufdanoline.no/product-post/designpanel/ 
 
2.4.4 Takutstikk:  

Gesimskassen i henhold til fasade 
 
2.4.5  Limtredragere/ståldragere: 

 Nødvendige limtredragere leveres i glatt høvlet gran. 
Limtredragere under åpen balkong/terrasse og utvendige limtresøyler leveres 
impregnert. 

 Synlige ståldragere og søyler innvendig kles inn. 
 
 
 

http://knaufdanoline.no/product-post/designpanel/
http://knaufdanoline.no/product-post/designpanel/
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2.5  Balkong/terrasse. 
 
2.5.1 Generelt: 

Balkonger/takterrasse leveres der dette er vist på tegning. 
Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter gjeldende 
tekniske forskrifter og stedlige krav til snølast. Rekkverk utføres i en høyde på 
minimum 90 cm. 
Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylesko inngår i standard leveranse. 
Rekkverk i henhold til fasade 

 
2.5.2 Til balkonger leveres: 

 Nødvendige limtredragere og søyler. 
Impregnerte golvbjelker dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter. 

 28 x 120 mm Royal impregnert terrassebord. 
 Rekkverk i henhold til fasade 
 

2.6 Vinduer. 
  
2.6.1 Generelt: H-Magnor 
  https://magnorvinduet.no/ 

 Alle vinduer leveres i vakuumimpregnert furu.  

 Med aluminium utvendig 
Vinduer i trevegg leveres med beslag og belistning og tettes med fuge. 
Vinduer i murvegg plugges fast. Disse leveres med foring og belistning så framt 
rom skal innredes til boligrom.  

 
2.6.2 Vinduer i boligrom: 

Alle vinduer i boligrom leveres med minimum 3 lags Energiglass med isolert 
karm. Disse leveres behandlet på begge sider, grunnet hvit fra fabrikk (NCS 
S0502Y). U-verdi 0.85 

For vinduer med bedre U-verdi (3-lags glass) må man forvente utvendig kondens 

/dugg. Dette skjer på dager etter kalde og klare netter med høy luftfuktighet. 

Gode vinduer og dører med lav U-verdi slipper gjennom mindre varme og glasset 

blir varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Da oppstår dugg på glassets 

utside. Dette skjer særlig på høsten og tidlig vinter. Noen vindusleverandører har 

tilvalg på antidugg. 

 
 
 
 
 
 

https://magnorvinduet.no/
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2.7 Ytterdører og porter. 
 
2.7.1  Hoveddør:  

Hoveddør og bi-inngangsdør leveres som hvitmalt. Disse leveres i henhold til 
fasadetegninger. 
Alle hoveddører er standard 100 cm og utadslående. Disse leveres med 
sylinderlås og vrider. 

 Inntegnede sidefelt inngår i leveransen. 
          https://www.swedoor.no/produkter/ytterdorer/character/character-drop-eco-
ytterdorer 
  
2.7.2 Balkongdør: 

3 lags Energiglass. Balkongdører for boligrom leveres behandlet, tilsvarende som 
vinduer. 

 

          
2.8 Innerdører. 
 
2.8.1 Hele huset: 

 Innerdører leveres som formpresset fabrikkmalt i hvit. 
 Dørvridere inngår. 
 Formpresset hvit type Stable fra Swedoor med dempelist 
          https://www.swedoor.no/produkter/innerdorer/stable/stable-gw-innerdorer 
 
2.8.2  Garasjeport 
           https://lahtiporten.no/stalporter/plan-l 
 
 
2.9 Bad og garderobeinnredning. 

Drømmekjøkkenet leverer til vaskerom, walk in closet og bad. 
 
2.9.1 Kjøkkeninnredning: 
 Drømmekjøkkenet med integrerte hvitevarer fra Siemens 
 
2.10 Innvendige trapper. 
 
2.10.1 Generelt: Type Stryntrappa, modell Foss 

 Trapper leveres etter mål tatt på stedet. 
Alle trapper er åpne (uten stusstrinn) og leveres utenfor- og bak-kantlist. 
Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til barnesikring, 
stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde. 

 Returgelender leveres som enkelt spilegelender. 

 

2.11 Foringer og belistning. 

https://www.swedoor.no/produkter/ytterdorer/character/character-drop-eco-ytterdorer
https://www.swedoor.no/produkter/ytterdorer/character/character-drop-eco-ytterdorer
https://www.swedoor.no/produkter/innerdorer/stable/stable-gw-innerdorer
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2.11.1 Generelt: 

Foringer til dør og vindu leveres hvitmalt 

Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak, leveres i malt  furu. 

Vindu/dørlister:  12x58 ferdig malt  

Gulvlister:            12x58 ferdig malt 

 

 
 
2.12 Ikke medtatte leveranser: 

Følgende leveranser inngår ikke, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet. 
 - Badstueinnredning (ovn og benker) 
 - Kjølehjørne 
 - Kjølerominnredning (hyller, aggregat og kjøleromsdør) 
 - Stiplede vegger 
 - Stiplede innredninger 
 - Garderobeskap i hall eller VF 
             
            
3.0 BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSARBEIDER 
 
3.1 Blikkenslager. 
 
3.1.1 Takrenner og nedløp: 

Nedløpsrør avsluttes ca. 150 mm nedenfor underkant av kledning i  
Nødvendig renner til tak samt overgangsbeslag vegg/tak leveres. 

          Beslag rundt vinduer/dører 
          Beslag under og over vannbord 
 
 
3.2 Ventilasjon m.m. 
 
3.2.1 Balansert ventilasjon: Flexit 

 Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres og monteres i 
hovedenhet og i leilighet . Synlige kanaler innkasses. 

  
 
 
 
 
 
 
 
4.0 RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER 
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4.1 Varmeanlegg 
Plan 1: 
60 m2 Gulvvarmerør 20mm lagt i betong cc30 cm1 stk Gulvvarmeskap inkl. 
fordelere 
1 stk Trådløst termostatsystem inkl. sentralenhet 
Plan 2: 
18 m2 Gulvvarmerør 20mm lagt i betong cc30 cm 
104 m2 Gulvvarmerør 20mm lagt i trinnlydsplater cc30 cm 
1 stk Gulvvarmeskap inkl. fordelere 
1 stk Trådløst termostatsystem inkl. sentralenhet 
Leilighet: 
52 m2 Gulvvarmerør 20mm lagt i betong cc30 cm  
1 stk Gulvvarmeskap inkl. fordelere  
1 stk Trådløst termostatsystem inkl. sentralenhet  
 

4.1.2 Varmesentral  
Bergvarmepumpeanlegg:  
1 stk Thermia Calibra 7 - 230v varmepumpe inkl. 180L bereder  
1 stk Mikrobobleutskiller  
1 stk Ekspansjonskar  
1 stk Filter for varmeanlegg  
1 stk 140m Energihull komplett m/ brinevæske  
Rør og deler samt tilkobling, oppfylling og igangkjøring av anlegget.  
Tilkobling til rør fra energihull utenfor teknisk rom i underetasje.  
Gulvvarme er medregnet i begge plan i alle rom med unntak av boder.  
Vaskerom og bad i plan 2 er beregnet lagt i betonggulv.  
Alle rom i plan 2 ellers er beregnet lagt i trinnlydsplater 36mm.  
Trinnlydspater leveres og monteres av annen entreprenør basert på 
leggeanvisning etter våre tegninger.  
Leilighet får eget skap med fordeler og termostatsystem.  

 Det er beregnet gulvføler i alle våtrom. 
 
4.2 Innvendig sanitærinnstallasjoner 
 Utstyrsleveranse og montering  

 
4.2.1 Utleie leilighet  

Kjøkken  
1 STK Oras Safira Kjøkkenbatteri m/avst. for oppvaskmaskin  
1 STK Trådløs sensor tilkobla magnetventil  
 
Bad  
1 STK Bademiljø Uni Veggklosett m/ sete i hardplast – Hvit.  
1 STK TECE Innb. ramme m/ NOW 01 Betjeningsplate i hvit utførelse.  
1 STK Oras Safira Servantbatteri – Montert på baderomsmøbler (Møbler ikkje 
medregna)  
1 STK Oramix Dusjarmatur  
1 STK Bademiljø Victoria Dusjgarnityr  
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1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK Vaskemaskinkran og avløpstrakt  
 
Bod  
1 STK OSO Varmtvannsbereder 200 liter - 2 kW 1 x 230V  
1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK Sanipex fordelerskap 2x8 – Komplett m/ hvit ramme og dør.  
Inkl. hovedstoppekran for leilighet, samt magnetventil for tilkobling trådløs 
sensor. Side 3 av 4  

 
4.2.2 Hovedboenhet  

Plan U  

Bad 
1 STK Bademiljø Uni Veggklosett m/ sete i hardplast – Hvit.  
1 STK TECE Innb. ramme m/ NOW 01 Betjeningsplate i hvit utførelse.  
1 STK Oras Safira Servantbatteri – Montert på baderomsmøbler  
1 STK Oramix Dusjarmatur  
1 STK Bademiljø Victoria Dusjgarnityr  
1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK Oras Oramix Dusjarmatur m/ badekarstut  
1 STK Laufen Pro Milano 1600 x 700 Badekar m/ front- og endepanel  
1 STK Sluk – Standard rund.  
 
Vaskerom  
1 STK Intra VK 50 vaskekar – Montert på vegg.  
1 STK Veggbatteri Alterna PRO m/krane for vaskemaskin  
1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK OSO Varmtvannsbereder 200 liter - 2 kW 1 x 230V  
1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK Sanipex fordelerskap 2x12 – Komplett m/ hvit ramme og dør.  
Inkl. magnetventil for tilkobling trådløs sensor.  
 
Plan 1  
Kjøkken  
1 STK Oras Safira Kjøkkenbatteri m/avst. for oppvaskmaskin  
1 STK Trådløs sensor tilkobla magnetventil  
 
Bad  
1 STK Bademiljø Uni Veggklosett m/ sete i hardplast – Hvit.  
1 STK TECE Innb. ramme m/ NOW 01 Betjeningsplate i hvit utførelse.  
1 STK Oras Safira Servantbatteri – Montert på baderomsmøbler  
1 STK Oramix Dusjarmatur  
1 STK Bademiljø Victoria Dusjgarnityr  
1 STK Sluk – Standard rund.  
1 STK FMM Vannutkaster – Tilkobla i skap til baderomsmøbel – evt. synlig på 
vegg.  
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WC-rom  
1 STK Bademiljø Uni Veggklosett m/ sete i hardplast – Hvit.  
1 STK TECE Innb. ramme m/ NOW 01 Betjeningsplate i hvit utførelse.  
1 STK Trådløs sensor tilkobla magnetventil  
1 STK Oras Safira Servantbatteri  

 1 STK Sirius Servant 550 x 460 – Montert på vegg 
 
 
5.0 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 
 
5.1 Generelt. 

- Alle veggbokser til doble stikkontakter på vegg blir levert som 1 1/2 boks - Oval. 
Det blir levert ELKO PLUS HVIT installasjonsmateriell 
- Installasjonsmateriell av typen ELKO Standard / Namron 
- For garasje er det tatt med 50mm trekkerør fra sikringsskap med PFXP 
3G2,5mm kabel 
 

5.2 Følgende utstyr: 
 Punkter: 131 stk 

Stikk/Brytere/Lyspunkt/Data/Antenne/Ringeanlegg/ 
Framlegg røykmeldere/Etc. 
Komfyrvakt: 1 Stk.   
For Platetopp, sensor og styreenhet. 
Sikringsskap: Komplett med Overbelastningsvern 3x50A/230V.kurssikringer som 
jordfeilautomater. 
Trafo for dørklokke. Heldekkende avdekking ihht. forskriftene IP30 
Inkl. Svakstrømsskap for nettverkselektronikk leveres med dør tilpasset 
sikringsskap og 3 stk. Enkle 230V stikk. Sikringsskapet blir levert som "SideBYside" 
skap. 
Antall kurssikringer 10/25A 1fas inkludert: 16 stk 
Sikringsskap tenkt plassert i bod U.etg. 
Røykvarsler: 5 Stk. 230V m/batteri backup og trådet seriekobling. 
Inntaksskap: 1 Stk.  
Ihht. NEK400:2014. Inntakssikringer, Måler og inntakspunkt for tele/fiber er i 
dette skapet. 
Plasseres utvendig på bolig, kabel mellom innvendig og utvendig skap inkludert. 
Jording: 1 Stk.  
25qmm wire á kveil på 50m til fundament/ringmur.  
 
 
 
 
 
 
Installasjons Materiell ELKO PLUS  
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Det er tatt med installasjonsmateriell i hele huset. Der alle brytere, stikkontakter 
dimmere er utført som ELKO PLUS HVIT. Gjelder synlige punkt. Ønskes Sort kan 
dette ordnes. 

 
 
5.3 ROMSKJEMA 
 
ROM   ANTALL  DIMMESONE  TYPE DOWNLIGHT 
1.ETG: 
Entre   4    1  Unilamp Limbo - Hvit 
Garderobe 3    1  Unilamp Limbo – Hvit  
Bad   2    1  Unilamp Limbo - Hvit 
WC   1    1  Unilamp Limbo - Hvit 
WIC   3    1  Unilamp Limbo - Hvit  
Stue/kjøkken  22    3  Unilamp Limbo - Hvit 

 
U.ETG 
Gang/trapp  6    1   Unilamp Limbo - Hvit 
Bad   4    1   Unilamp Limbo - Hvit 
TV-stue  6    1   Unilamp Limbo – Hvit 
 
UTVENDIG 
Inngang  3    1   Unilamp Gyro - Sort 
TOTALT 54 STK 
 
Lysarmaturer/belysningsutstyr: 
PLASSERING  STK   TYPE 
Utv. Fasade   5    Unilamp Kube 2x3W Sort 
Utv. Garasje   2    Unilamp Kube 2x3W Sort 
Garasje Port   1    LED Stripe 5meter - inkl ALU profil 
Garasje  2    Lysarmatur - Cloud 40W 
Sp. Bod 1  1    Orion 10W Hvit Sensor 
Sp. Bod 2   1    Orion 10W Hvit Sensor 

 Bod (1.etg)               1                             Orion 10W Hvit Sensor 
Vaskerom   1    Orion 20W Hvit Sensor 

 
UTLEIE-LEILIGHET PUNKTER 55 Stk. 
Komfyrvakt: 1 Stk.  
For Platetopp, sensor og styreenhet. 
Sikringsskap: 1 Stk. 
Komplett med Overbelastningsvern 3x32A/230V.kurssikringer som 
jordfeilautomater. 
Trafo for dørklokke. Heldekkende avdekking ihht. forskriftene IP30 
Inkl. Svakstrømsskap for nettverkselektronikk leveres med dør tilpasset 
sikringsskap og 3 stk. Enkle 230V stikk. Sikringsskapet blir levert som "SideBYside" 
skap. 
Antall kurssikringer 10/25A 1fas inkludert: 10 stk 
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Sikringsskap tenkt plassert i bod-Leilighet 
Røykvarsler: 1 Stk.  
230V m/batteri backup og trådet seriekobling. 
Inntaksskap: 1 Stk. Ihht. NEK400:2014. Inntakssikringer, Måler og inntakspunkt 
for tele/fiber er i dette skapet. 
Plasseres utvendig på bolig, kabel mellom innvendig og utvendig skap inkludert. 
Belysning 1 stk  
Utvendig lampe ved ytterdør av typen Kube 2x3W grafitt 
Punkter:  
Stikk/Brytere/Lyspunkt/Data/Antenne/Ringeanlegg/Framlegg røykmeldere/Etc. 

 
 
6.0 MALERARBEIDER 

Tilbudet inneholder arbeid og materialer for behandling av gipstak og gipsvegger 

i boligen, listfri utførelse  

Arbeidsbeskrivelse tak:  

- 3 x sparkling med papirrems - slip/prep - maling - flikk – maling 

Arbeidsbeskrivelse vegg: 

 - 3 x sparkling med papirrems - slip/prep - maling - flikk – Maling 

Tilbudet inkluderer 4 farger på vegg og en takfarge. 
Det vil bli benyttet materialer fra Jotuns Jotaproffserie. 

 

6.1 Murmester leveranse 

Pipe og peis: Estimert pris 112 500.- Det leveres og monteres stålpipe Schiedel 
Permeter og valgfri peis som bygges inn med brannmurplater og pusses. 
Pro Stone fliser fra Modena til kr 599.- pr m2. 
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Garantier 

Som garanti for leveransen skal Norgeshusforhandler stille sikkerhet fra bank eller annen 

finansinstitusjon i henhold til bustadoppføringslova.  

  

Forsikring 

Norgeshus forandler tegner komplett byggeforsikring. Denne gjelder fram til bygget 

overtas av tiltakshaver og omfatter skader i byggeperioden. 

7.0 KONSULENTHJELP 
 
7.1 Generelt  

I samråd med tiltakshavers (byggherrens) ønsker og behov, bidrar vi med faglig 
hjelp og støtte  

 
 
8..0  Pris 
 
TAR FORBEHOLD OM PRISSTIGNING I HENHOLD TIL SSB BOLIG I ALT FRA TILBUDSDATO 
TIL OPPSTART 
ALT SOM BLIR BESTILT GJENNOM OSS BLIR DE LAGT PÅ 10 % PÅ INNGÅENDE FAKTURA. 
EKSTRA ARBEIDER TØMRER  650 KR TIMEN EKS MVA 
Ved totalentreprise så vil de kun bli fakturert 4 a-kontoer i henhold til kontrakt  
 
Området blir opparbeidet i henhold til kart/utomhusplan med asfaltert 

biloppstillingsplass.  

Når Grunn og betong arbeider er ferdig så regner vi ca 10 måneder bygge tid 

Produkter som har hvit overflatebehandling, eksempelvis dører og vinduer leveres 

«fabrikkmalte» og behandles ikke etter levering.  I byggeprosessen kan det oppstå 

mindre riss og bevegelsessprekker som ikke er reklamasjonsberettiget. Sår og mindre 

skader flikk- males på stedet og listverk leveres med synlig spikring. 

I en bolig er det mye trebaserte produkter som påvirkes av temperatur og fuktighet. I 

disse vil det oppstå bevegelse og det kan medføre knirk i blant annet parkett og trapper. 

Det vil det oppstå tørkesprekker i byggets første leveår på grunn av at trematerialene 

tørker, dette er en naturlig konsekvens og må påregnes.  

Noe innkassing av kanaler, søyler og dragere kan være nødvendig, selv om dette ikke er 

vist på kontraktsunderlag/tegninger. 
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Dersom det etter overtagelse utføres arbeider med hulltaking i damp- og/eller 

vindsperresjiktet vil Norgeshusforhandleren sin garanti med hensyn på tetthet og videre 

følgeskader bortfalle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tiltakshaver   
  
Adresse:   
 
Tlf. privat :  
 
Leverandør BYGGMESTER KJELL AARVIK AS 
 
Adresse INDUSTRIVEIEN 51 
 
ved representant  BJARTE AARVIK  
  
For levering av hustype EGENTEGNET  
 
Leveringsform: Total entreprise    
 
Byggested:  Hylkjevegen 129 
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g.nr 198  b.nr 366 
 
 
Kommune: Bergen 
 
 
 
 
 
………….................………………, den …................/….........    .......…....... 
 
 
 
 
Tiltakshaver (Byggherre)    Leverandør 
                                                              
………………………………….    ………………………………… 
 
 
Norgeshus bygges av anerkjente bygg- og tømrermestere. 

Vi har faglærte og ansvarsbevisste medarbeidere på alle plan. 
 
 
 
Forhandler: 
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Drømmekjøkkenet Bergen Prosjekt AS
Møllendalsveien 1,
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Telefon: 55 20 84 80   Mobil: 918 46 899   Fax:
Organisasjonsnr.: 814 119 092
E-Mail: dkb@dkb.no
Hjemmeside: www.drommekjokkenet.no

Drømmekjøkkenet Kjøkken
Kjøkken

Bistro

Kunde
Aarvik Eiendomsutvikling AS
Hylkjevegen 129,
5109 HYLKJE
Tlf     Tlf.priv.
Mobil 91741012    Fax
E-Mail bjarte@aarvik.as
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Boliger på Hylkje.

Hus B.

Kjøkken møbler: Bitro.
Farge: Mørkegrå.
Benkeplate: Kompositt stein, 30 mm. White Sky. 
Vask: Underlimt.
Integrerte hvitevarer fra Siemens. 
- Hel kjøl.
- Hel frys.
- Ovn.
- Oppvaskmaskin. 
- Ventilert platetopp.
- Kaffemaskin. 
- Oppbevarings "kasset".

Spikerslag festes fra toppen av skapet 
og ned 10 cm.
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Vask: Underlimt.
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 

Plan- og bygningsetaten 
 

Planinformasjon for gnr/bnr 198/366 

Utlistet 04.05.2021 

Om rapporten 

Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er 

sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet: 

• gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid 

• reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og på bunnen  

• reguleringsplaner under arbeid 

 

I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndlegginger og restriksjoner eksisterer 

blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen. 

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område 

for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer 

under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser. 

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister. 

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte 

saksinnsynsløsning. 

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta 

direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer. 

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn 

er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og 

eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets 

innsynsløsning  Se eiendom. 

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten 

har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er 

registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av 

teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen. 

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

454942067 Grunneiendom 0 Ja 1381,6 m² Usikker Hjelpelinje vannkant Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=198&bruksnummer=366&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=198%26bnr=366
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=198%26bnr=366
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=198&bnr=366&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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Dekningsgrad 

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner 

som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 

Reguleringsplaner på grunnen 
PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 

8160000 30 ÅSANE. GNR 171, 173 OG 198, 

HYLKJE INDUSTRIOMRÅDE 

3 - Endelig 

vedtatt arealplan 

26.09.1994 199703107 100,0 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

8160000 110 -  Boliger 87,5 % 

8160000 699 -  Annet spesialområde 12,1 % 

8160000 710 -  Felles avkjørsel 0,4 % 

8160000 614 -  Friluftsområde i sjø/vassdrag < 0,1 % (0,0 m²) 

8160000 720 -  Felles gangareal < 0,1 % (0,0 m²) 

 

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet 

og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer . 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 1 - Nåværende 1001 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB 96,9 % 

65270000 1 - Nåværende 6700 - Friluftsområde Friluftsområder F 3,1 % 

 

Hensynssoner Angitt hensyn - landskap i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H550_1 Funksjonell strandsone 27,7 % 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=8160000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199703107
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
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Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

61200000 21 KOMMUNEDELPLAN ARNA OG ÅSANE E16/E39 ARNA-VÅGSBOTN-KLAUVANESET, RINGVEG 

ØST  

201820326 

8160013 31 ÅSANE. GNR 173 BNR 201 MFL., HYLKJE INDUSTRIOMRÅDE, DEL AV FELT I4 200819791 

8160012 31 ÅSANE. GNR 198 BNR 135, 139, HYLKJELIA 200806044 

8160008 31 ÅSANE. GNR 171, 173 OG 198, HYLKJE INDUSTRIOMRÅDE DEL 2 200209382 

 

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen 
Eiendom Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr 

198/107 300853426 - Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse 23.02.2021 202028258 

198/107 300853419 - Enebolig m/hybel/sokkelleil. Rammetillatelse 23.02.2021 202028258 

198/140 300498745 - Enebolig Igangsettingstillatelse 08.05.2015 201513139 

198/140 172927785 - Fritidsbygg(hyttersommerh. 

ol 

Bygning godkjent for 

riving/brenning 

03.04.2013 201312663 

 

Andre opplysninger 

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=61200000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201820326
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=8160013
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200819791
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=8160012
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200806044
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=8160008
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200209382
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202028258
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202028258
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201513139
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201312663
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Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for 

eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i 

datagrunnlaget. 

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke 

tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt 

med seksjon for arealinformasjon ved  Plan- og bygningsetaten. 
 
Plannivåene 

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til 

ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak. 
 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de 
mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen 

ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som 

er viktige å forvalte på bestemte måter.  

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens 

overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale 

og regionale retningslinjene for arealpolitikken.  

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og 

bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av 

planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen 

bystyre onsdag 19.juni 2019. 

Les mer her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001 

 
Kommunedelplan 

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer 
detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med 

tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, 

behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.  
I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og 

bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.  
 

Reguleringsplan 

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens 

begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. 

Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan 

inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i 

rekkefølge.  

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til 

kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En 
reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av 

arealer. 



Plankart

Plankartet gir deg en oversikt over planene rundt 

eiendommen. Kartet kan inkludere et kartutsnitt av 

kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 













OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og 

Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 

rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 

skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift 

eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er 

fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert 

oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som 

«fastmontert eller særskilt tilpasset». Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved 

salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen 

mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud 

eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 

fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. 

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 

gjenværende leverandørgaranti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 

eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. 

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte. 

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger 

med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. 

Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på 

visning. 

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder 

parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert 

TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 

12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle 

fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere 

samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og 

knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte 

trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger. 

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller 

fastmontert kjøkkenøy. 

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, 

gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, 

medfølger. 



10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke 

mm. 

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med 

spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, 

lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger 

likevel ikke med. 

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., 

samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 

medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller 

smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke. 

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

14. POSTKASSE medfølger. 

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre 

faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, 

lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 

Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og 

ladestasjon for denne medfølger ikke. 

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av 

hvor laderen er montert. 

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

 

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse 

stiger medfølger ikke. 

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger 

der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 

eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av 

eiendom. 

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres 

kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses 

boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt 

de er fastmontert. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser 

og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.







KJØPETILBUD
FOR EIENDOMMEN:

Meglerforetak: Vikebø & Jørgensen Nybygg AS

Saksbehandler: Remy Brekke

Telefon/Faks: 55 55 97 97 / 55 55 97 55

Adresse:

Hylkjevegen 129 B

Gnr. 198 Bnr. 366 i Bergen kommune

Oppdragsnummer:
194-21-0178 E-post: Remy.brekke@privatmegleren.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum Kr

Beløp med bokstaver Kr

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn 

til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver 

når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent 

med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato:

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: Referanse og tlf nr:

Lånt kapital: Kr

Egenkapital: Kr

Totalt: Kr

Egenkaptitalen består av:   Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn: Navn:

Fødselsdato: Fødselsdato:

Adr: Adr:

Postnr: Sted: Postnr: Sted:

Tlf: E-post: Tlf: E-post:

Dato: Sign: Dato: Sign:

Er budgiver(e) omfattet av regelverket om politisk eksponerte personer (PEP)?          ☐  JA   ☐  NEI

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon



Forbrukerinformasjon om budgivning 

Sist oppdatert med virkning 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. 

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 

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

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.



Notater
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