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Leveransebeskrivelse – Glomsrud Trinn 2 
 
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste 
bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og 
plantegningene. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er 
retningsgivende. Selger har rett til å foreta endringer for å ivareta offentlige krav. 
 
Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så 
som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, tepper, dør og 
vindusform, bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, belysning, 
blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/markiser, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt 
at kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning. Stiplet innredning og garderobeskap medfølger 
ikke i standardleveranse. Sjakter og VVS-føringer er ikke endelig dimensjonert. 
Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og 
detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte 
bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske 
utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og branntekniske krav. 
 
Fritidsboligene vil bli organisert som selveierleiligheter. Tiltakshaver er Kinneberg Bygg og 
Brannsikring AS. Boligprosjektet bygges etter teknisk forskrift TEK 17. 
 
KONSTRUKSJONER 
Utvendig fasade vil bli kledd og malt.  
På balkonger og takterrasser leveres impregnerte terrassebord. Terrassegulv er å anse som 
utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende konstruksjoner må påregnes ved regnvær og 
snøsmelting. 
Innvendige vegger utføres med stenderverk, kledd med slettpanel. Mineralull i vegger mot 
våtrom. Konstruksjonssystem er ikke ferdig prosjektert og vil kunne avdekke behov for 
justeringer av sjakter, nye sjakter og på foringer. Yttertak med TerraPlegel eller tilsvarende. 
 
UTOMHUSARBEIDER 
Endelig utomhusplan er ikke ferdigstilt. Det vil bli etablert uteplasser, utebelysning, 
sykkelparkering, biloppstilling etc, men omfang/typer er ikke endelig bestemt. 
 
SPORTSBOD 
Hver leilighet får én stk. sportsbod. Hver bod leveres med tette vegger mot fellesareal og 
tilgrensende boder, med luftespalte mot tak/gulv og dør som kan låses med hengelås. 
Sportsboden er ventilert, men ikke oppvarmet. I perioden frem til hele anlegget er ferdigstilt 
kan det bli etablert midlertidig bodareal. 
 
 
AVFALLSCONTAINERE 
Det jobbes med å etablere private moloker for avfall. Foreløpig benyttes containere ved 
Sørbølkrysset.  
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EL-SKAP 
Det leveres sikringsskap på vegg inne i den enkelte fritidsbolig i tillegg til større skap med 
strømmålere i fellesareal.  
 
FORDELERSKAP FOR FORBRUKSVANN 
Hver bolig får fordelerskap for forbruksvann inne i fritidsboligen, i tillegg til 
vanninntak/stoppekran. Plassering av skap og inntak besluttes av selger i forbindelse med 
detaljprosjektering. 
 
FORDELERSKAP TIL STRØM OG TV/INTERNETT 
Det vil bli satt opp fordelerskap for strøm og tv/internett inne på tomten. Endelig plassering 
av disse blir besluttet ved detaljprosjektering av prosjektet. 
Det blir lagt fiber til hver enkelt leilighet. Påkoblingsavgift på kr. 3 900,-. Valgfritt om man 
ønsker å koble seg på.  
 
FELLES SMØRE-/MEKKEROM OG SYKKELBOD 
Smøre-/mekkerom leveres i tilknytning til sportsboder.  
 
CARPORT  
Carport med ekstra sportsbod kan kjøpes for kr. 190 000,-. Det vil komme et tillegg dersom 
man ønsker el billader i carport.  
 
ANNET 
Der hvor produktnavn fremkommer i leveransebeskrivelsen forbeholder selger seg retten til 
å levere tilsvarende kvalitet på overflater og utstyr fra annen leverandør, uten at kjøper kan 
kreve avslag i kjøpesum. 
 
Se vedlagte romskjema for ytterligere informasjon om materialvalg og innredninger.  
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Salgsoppgave Glomsrud– Fløy B (Trinn 2) 
Selger/Hjemmelshaver 
Glomsrud Apartment AS, org.nr. 970 999 175 
Totalentreprenør: 
Kinneberg Bygg og Brannsikring, org.nr. 982 446 627 
 
Eiendomsmegler 
Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS, 3550 Gol  
Org.nr: 982 082 161 
 
Marte Brenna Gabrielsen, Eiendomsmegler MNEF 
Tlf: 940 39 900 
E-post: mg@em1fjellmegleren.no 
 
Håkon Wøllo, Eiendomsmegler MNEF/ Ansvarlig megler  
Tlf: 413 34 370  
E-post: hw@em1fjellmegleren.no  
 
 
Hovedoppdragsnummer: 
1531220107 
 
Oppgjør 
Oppgjørstjenester vil bli utført av Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS v/ 
Oppgjørsavdeling. Org.nr: 953 376 040 
Adresse: Postboks 317, 3502 Hønefoss 
 
 
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., 
er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom 
partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen 
har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. 
 
Eierforhold 
Selveier fritidsleiligheter uten utleieplikt 
 
Konsesjon 
Gol kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for bebygd eiendom ut av kraft. 
Kjøper må før overtagelse undertegne på egenerklæring om konsesjonsfrihet hvor det 
bekreftes at eiendommen er fritidsbolig. 
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Overtagelse og innflytting 
Totalrenovering er i gang og det forventes at leilighetene er innflytningsklare fra 3. kvartal 
2023. Dette tidspunktet er foreløpig, ikke bindende, og utløser ikke dagmulkt. 
 
Kjøper skal varsles minimum 1 måned før endelig overtakelsesdato. Selger skal skriftlig varsle 
kjøper om når overtagelsesperioden begynner og slutter. Denne endelige datoen er 
bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtagelsesperioden. 
 
Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt dokumentasjon som viser hvilke materialer, 
produkter og fargevalg som er benyttet leiligheten, og i tillegg adresselister med oversikt 
over kontaktpersoner/firma som er ansvarlige for de forskjellige arbeider/produkter. 
 
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av leilighetene. I 
motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Det er selgers 
ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen, selv etter at leiligheten er overlevert kjøper. 
Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte kan foreligge lang tid etter 
overtagelse og blant annet avhenger av årstid for opparbeidelse av uteareal og endelig 
ferdigstillelse av felles infrastruktur. 
Midlertidig brukstillatelse gir kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest 
skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtagelsen. Leilighetene kan 
bli overlevert i etapper. 
 
Priser 
Priser på leilighetene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre 
prisen på usolgte enheter. 
 
Kjøpsomkostninger 
Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum 
Gebyr for tinglysning av skjøte, f.t. kr 585,-.  
Tinglysingsgebyr per pantedokument f.t kr. 585,-.  
Attestgebyr kr. 230 kr  
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til 
hjemmelsovergang finner sted. 
Se vedlagt prisliste for omkostninger pr. enhet. 
 
I tillegg innbetales à konto kr 2 500 til sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Dette betales 
inn sammen med kjøpesum. Se vedlagte kjøpekontrakt.  
Dette er ikke en kjøpsomkostning, men et likviditetstilskudd til sameiet som vil bli innkalt av 
forretningsfører. 
 
Betalingsplan 
Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers 
klientkonto. Skriftlig dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper. 
Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under 
forutsetning av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke 
slik garanti, tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for 
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delinnbetalingen. Kjøper plikter ikke å innbetale noen del av kjøpesum før selger har stilt 
garanti iht. bustadoppføringslova §12. 
Hovedoppgjør (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og evt. tilvalg) skal innbetales til meglers 
klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 
21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte 
innbetalinger har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av boligen. Selger vil 
holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers 
mislighold. 
Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling, 
herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers 
mislighold. 
 
Fellesutgifter 
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke 
sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil blant annet avhenge av hvor 
mange ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. 
Fellesutgiftene vil bli fastsatt med et fastledd og et variabelt ledd som avhenger av 
leilighetsstørrelsen. Basert på erfaring estimeres disse til ca. kr 25,- per kvm BRA per måned. 
Fellesutgiftene skal blant annet dekke forsikring, forretningsførsel, revisjon, strøm 
fellesarealer og vedlikehold av fellesarealer. Fellesutgiftene skal også dekke sameiets andel 
av utgifter knyttet til drift og vedlikehold av fellesarealer inne og ute på Glomsrud. Dette 
omfatter blant annet brøyting og strøing av internveier. 
 
I tillegg til felleskostnadene kommer følgende faste eierkostnader: 
 
• Kommunale avgifter for vann/avløp, renovasjon og eventuell feiing samt 
eiendomsskatt. Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres direkte fra Gol kommune 
til den enkelte leilighetseier og vil variere avhengig av størrelse 
på boligen og bruken av denne. For oppdaterte satser, se 
www.gol.kommune.no 
 
• Eventuelt fiber for TV og internett. Utbygger vil levere ferdig kablet anlegg, frem til 
leiligheten. Signalleverandør vil være Bruse AS. Kostnad vil være avhengig av valgt 
løsning, se www.bruse.no for mer informasjon. Ved tegning av abonnement 
tilkommer en tilknytningsavgift på kr 3 900,-. Tilknytning er valgfritt. 
 
• Kostnader til strøm, innboforsikring og innvendig vedlikehold for den enkelte enhet. 
 
Eierseksjonsloven og sameiets vedtekter forplikter kjøperen i forbindelse med dette. 
Driftskostnadene er budsjettert på bakgrunn av erfaringstall fra lignende prosjekter og vil 
kunne være gjenstand for senere endringer etter vedtak i årsmøtet. I forbindelse med 
fremtidige økninger av felleskostnadene skal økningen fordeles 50/50 på fast og variabelt 
ledd. 
 
Parkering 
Kjøpere av leiligheter på Glomsrud vil få rett til parkering på fellesareal (se vedlagt 
situasjonsplan). Det vil bli mulighet for kjøp av carport. Antatt pris vil være kr. 190 000,-. Det 

http://www.gol.kommune.no/
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vil bli lagt opp til mulighet for påkobling av el-billader i hver enkelt carport. Det vil foreligge 
ytterligere informasjon om dette senere. 
 
Garantier 
Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova, og selger plikter å stille bankgaranti på 3 
% av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper 
(gjelder kun kjøpere som er forbrukere). 
 
Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt 
garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. 
Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller 
transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. 
 
Ligningsverdi og eiendomsskatt 
Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten. 
Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte megler for 
nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. Det tas forbehold om at 
regelendringer kan medføre endret ligningsverdi for boligene. Det gjøres oppmerksom på at 
Gol kommune har innført eiendomsskatt. Interessenter oppfordres til å sjekke 
www.skatteetaten.no eller kontakte kommunen eller megler for nærmere informasjon om 
fastsettelse av ligningsverdi og eiendomsskatt. 
 
Forsikring 
Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtakelse. Det vil, på vegne av 
sameiet, bli inngått forsikringsavtale som løper fra overtakelsen, slik at sameiet er løpende 
forsikret også når kjøperne flytter inn og har overtatt sine boliger. Kjøper må selv tegne 
innbo- og løsøreforsikring. 
 
Kontakt vår lokalbank SpareBank 1 Hallingdal Valdres for tilbud på forsikring.  
 
Matrikkel/Adresse 
Del av gnr. 37, bnr. 127 i Gol kommune med adresse Auenhauglivegen 1039, 3550 Gol. 
Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Adresse eller 
husnummer er ikke fastsatt per tid, men vil bli endelig fastsatt av kommunen innen 
overtagelse. 
 
Tomt 
Eiendommen er fradelt og sameiet Glomsrud 2 har felles eiet tomt på ca. 3 045 kvm. 
Utbyggingen representerer andre salgs- og byggetrinn i prosjektet Glomsrud Golsfjellet Vest. 
Det vil bli etablert egne eierseksjonssameier for de enkelte byggetrinn. Sameienes tomt vil i 
det alt vesentligste være begrenset til fotavtrykket av bebyggelsen tilhørende det enkelte 
sameie. Øvrige arealer innenfor gnr 37, bnr 127 (heretter benevnt «fellesarealene») vil være 
eiet av selger frem til hele prosjektet er ferdigstilt og deretter bli overført til sameiet.  
 
Reguleringsforhold 
Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, reguleringsplan 
Auenhauglie Stølslag (planID 2010001) Se også vedlegg. Plankart og bestemmelser, for 
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denne og omkringliggende eiendommer er også tilgjengelig på hjemmesidene til Gol 
kommune. 
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at nærområdet vil utvikles med mer fritidsbebyggelse i 
fremtiden. Se vedlagt reguleringskart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for 
området. 
 
Forpliktelser/Rettigheter/Erklæringer/Heftelser  
Seksjonene vil være fri for rene økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til 
sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. Selger kan 
også tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, pålagt av 
offentlige myndigheter eller bestemmelser knyttet til sameiet eller naboforhold. Det vil blant 
annet bli tinglyst erklæringer som regulerer rettigheter og plikter knyttet til bruk, drift og 
vedlikehold av arealer som er felles for alle beboere på Glomsrud.  
Vedlagt følger grunnboksutskrift for eiendommen. Punkter markert med kryss vil forbli 
tinglyst på eiendommen, men ikke ha noen betydning for den enkelte seksjonseier.  
 
Avtalemessige forhold 
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til selskaper, samt om de vi akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. 
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme 
juridiske person. Vedtekter for sameiet og realsameiet (se informasjon om realsameiet 
lenger bak) vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og sendes kjøperne i 
forbindelse med innkalling til konstituerende årsmøte. Det forutsettes at dokumentene 
aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til 
vedtektene på senere årsmøter/sameiemøter.  
 
Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at 
bud er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og en eventuell aksept av bud fra 
selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er et vedlegg til denne 
salgsoppgave. 
 
Lovgrunnlag 
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 eller annen 
profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. 
 
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. 
 
Avbestilling 
Kapittel VI i bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil 
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell 
avbestilling, herunder eventuell redusert salgspris på boligen ved et resalg. Bestilte tilvalg og 
endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller uansett betales av kjøper. Selger kan 
kreve utbetaling av kjøpers delinnbetaling til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag. 
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Eierform og organisering 
Eierseksjonen vil tilhøre et eierseksjonssameie. Seksjonsnummer blir tildelt i forbindelse med 
overtakelse. Eierbrøken vil tilsvare leilighetens areal BRA.  
 
Uavhengig av eierskap plikter de til enhver tid etablerte sameier i felleskap å besørge og 
bekoste drift og vedlikehold av opparbeidede fellesarealer inne og ute samt adkomstveier og 
andre tilknyttede arealer på egen grunn. Kostnader knyttet til dette fordeles mellom de ulike 
sameierne basert på en fordelingsnøkkel fastsatt av selger. 
 
Selger forbeholder seg retten til å organisere og fordele sportsboder på den måten som for 
selger anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av sameiets fellesareal med 
dertil tilhørende bruksretter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som en 
særskilt næringsseksjon. I forbindelse med overtagelser beholder selger fordelingsrett til 
sportsboder inntil alle seksjoner er overlevert. 
 
Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet vil 
ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Vedtekter vil bli utarbeidet av 
selger i samråd med forretningsfører før konstituerende årsmøte. Dokumentene vil i sin 
endelige form fremlegges/vedtas i forbindelse med konstituerende årsmøte og kan senere 
endres. 
 
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med 
tilhørende enerett til bruk av sin enhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets 
fellesareal. De andre sameierne har, i henhold til Eierseksjonslovens § 31, panterett i 
seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. 
Denne panteretten (legalpanten) er fastsatt i eierseksjonsloven til 2 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (2G). 
 
Se vedlagte vedtekter.  
 
Glomsrud- sameie/velforening 
Totalrenoveringen av fløy B utgjør andre salgstrinn i prosjektet Glomsrud leiligheter. Totalt 
er utbygging planlagt i to trinn. Totalt vil prosjektet bestå av innvendige og utvendige 
fellesarealer for alle leilighetene på Glomsrud. 
 
Alle arealer innenfor gnr. 37, bnr. 127 som ikke eies av det enkelte sameie, er planlagt 
organisert i et realsameie e.l, dog slik at selger står som eier av disse arealene frem til 
utbyggingen er sluttført.  
 
Kostnadene knyttet til overnevnte fellesfunksjoner skal avvike fra sameiebrøken, og dekkes 
etter prinsippene under: 
 
Bygget på Glomsrud renoveres og bygges ut trinnvis, og kostnadene i realsameiet fordeles 
løpende på de delfelt som til enhver tid er ferdigstilt og overlevert boligkjøpere. 
 
Drift og vedlikehold av innvendige fellesarealer, felles uteoppholdsarealer og 
internveier (herunder brøyting/strøing, strøm i fellesarealer og felles vannposter): 
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Kostnadene fordeles med lik andel etter eierbrøk for hver leilighet.  
 
Drift- og vedlikehold av felles teknisk infrastruktur, herunder fiber, vann/avløp, 
renovasjonsanlegg, overvannssystemer og elektrisitet:  
Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av slik felles infrastruktur fordeles med lik andel 
etter eierbrøk for hver enkelt leilighet.  
Merk imidlertid at kostnader knyttet til forbruk/abonnement i den enkelte bolig skal såfremt 
mulig fordeles på den enkelte boenhet. 
 
Kjøper plikter til å medvirke til at selger kan gjennomføre øvrige deler av prosjektet 
Glomsrud, herunder eventuelle endringer selger finner hensiktsmessig/forsvarlig. 
Medvirkningsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, signering av eventuelle private- og 
offentligrettslige søknader/erklæringer i forbindelse med byggesak, deling/seksjonering, 
grensejusteringer og tinglysing. 
 
Forretningsførsel 
Selger vil på vegne av sameiet, inngå en avtale med forretningsfører innen overtakelsen. 
Opphør/oppsigelse av forretningsfører er regulert i vedtektene og eierseksjonsloven. Kjøper 
aksepterer at selger står fritt til å velge forretningsfører. 
 
Adgang til utleie 
Eier får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut til fritidsboligformål. 

Arealangivelser 
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, 
innbefattet innvendige boder, sjakter og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg 
opplyses P-rom i prislisten – dette er boligens bruksareal (BRA) fratrukket innvendige boder 
og veggene til disse. 
 
Arealer påført i prospektets plantegninger er i noen tilfeller avrundet til nærmeste halve 
kvadratmeter. Arealer oppgitt på de enkelte rom på kontraktstegning kan bli justert i 
forbindelse med detaljprosjektering. 
 
Arealene er hentet fra tegninger/arkitekt.  
 
Byggemåte/Standard/Utstyr 
Se leveransebeskrivelse/romskjema som utgjør en del av denne salgsoppgaven. 
 
Energimerking 
Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke per tid. Energiattester vil bli utarbeidet av 
selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er 
gjennomført. 
Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler. 
Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av informasjonen kjøper får i en håndbok ved 
overtagelsen (FDV-dokumentasjon). 
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Forbehold 
Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i 
fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. 
 
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller er 
det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom 
prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i 
kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette. 
 
Alle illustrasjoner, 3D-perspektiver, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å 
danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig 
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, så som f.eks. hvitevarer, og det vil 
derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. 
 
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle 
boliger. Innvendige 3D-perspektiver er tatt fra arkitekttegninger av ulike boliger og 
gjenspeiler ikke en aktuell bolig. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette 
(solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) 
før budgivning. Det gjøres videre oppmerksom på at omfanget av murer og fyllinger, samt 
bebyggelse på nabotomter, ikke fremkommer korrekt av tegninger og eventuelle 3D-
perspektiver. 
Alle opplysninger i leveransebeskrivelse og salgsoppgave er gitt med forbehold om selgers 
rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer 
den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å 
foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, 
mindre endring av boligens areal eller liknende. 
 
Selger presiserer særskilt at utforming og omfang av gjerder, murer og støttemurer kan 
avvike fra illustrasjonene samt fasadetegninger (herunder kontraktstegning). Se også 
beskrivelse om utomhus i leveransebeskrivelsen. 
 
Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/ kjøpstilbud, 
herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av 
flere boliger til samme kjøper. Det vises for øvrig til Lov om eierseksjoner. 
 
Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard kjøpekontrakt og 
budskjema/midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers standard 
kjøpekontrakt forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta 
justeringer i kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m. 
 
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessent mot formodning ikke 
ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i budskjema/midlertidig 
kjøpekontrakt. Ved eventuell endring i eierskap eller navnendring fra kjøpers side etter 
bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr 40 000,- inkl. mva. som innbetales til 
meglers driftskonto. Eventuell endring krever selgers forutgående samtykke. Selger kan uten 
nærmere begrunnelse nekte slikt samtykke. Ervervet vil etter eventuelt samtykke kunne 
tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for 
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øvrig kun forholde seg til kjøper. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers 
underleverandør. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. 
 
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave. 
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ROM GULV 
 

VEGG HIMMLING ELEKTRO 
 

SANITÆR VENT INNREDNING 

 
GANG 

120x60 fliser I grå 
utførelse. 

Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

signatur 

Takpanel, farge 
signatur 

Normalt utstyrt el-
anlegg.  

Termostatstyrt 
varmekabel i gulv. 

   

 
KJØKKEN 

1-Stavs laminatgulv XL Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

signatur 

Takpanel, farge 
signatur  

Normalt utstyrt el-
anlegg.  

Ettgreps 
blandebatteri 

 

Kjøkken
-vifte 

Kvalitetskjøkken fra 
Aubo e.l. Hvitevarer 

kommer i tillegg.  
Leveres i farge mørk 

grå.  

STUE 1-Stavs laminatgulv XL Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

signatur 

Takpanel, farge 
signatur 

Normalt utstyrt el-
anlegg.  

 

 Tillufts- 
ventil 

 

SOVEROM  
1 /2 / 3 

1-Stavs laminatgulv XL Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

signatur 

Takpanel, farge 
signatur 

Normalt utstyrt el-
anlegg.  

 

 Tillufts- 
ventil 

 

 
BAD  

60x60 fliser. 120x120 fliser I 
dusjsone.  

Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

signatur 

Takpanel, farge 
signatur 

Normalt utstyrt el-
anlegg.  

 
Termostatstyrt 

varmekabel i gulv.  

Ettgreps blandebatteri, 
nedfelt vask, toalett og 

dusjhjørne 

Avtrekk Helbenk med 
underskap ved vask. 

Se tegning.   
 

VASKEROM/
TEKNISK 

ROM 

60x60 fliser.  Slettpanel furu, 1 
strøk farge 

Signatur 

Takpanel, farge 
signatur  

Termostatstyrt 
varmekabel i gulv.  
Normalt utstyrt el-

anlegg. 

Vannfordelingsskap, 
sikringsskap, 

varmtvannsbereder, 
opplegg for 

vaskemaskin 

Avtrekk   
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TERRASSE,  
1. ETG 

Terrassebord i 
impregnert trevirke. 

      

SPORTSBOD 
Ca. 2,5 kvm 

Betong Osb plater Ytong     

 

Vinduer og dører: Blir levert med mørke rammer og karmer i fargen mørk grå. 

 

Terrassedører: Lik fargeskala som vinduer i fargen mørk grå.  

 

Elektrisk anlegg: Skjult anlegg. Sikringsskap med automatsikringer blir plassert i leiligheten. Strømmåler i fellesareal. Brann-/ røykvarsler i alle enheter i hht. 

forskrifter. Kjøpere må selv bestille og bekoste fiber tilknytning. Det ligger klart for fiber til sikringsskap.  

 

Leilighetsskillevegg: Leilighetsskillevegger er utført hovedsakelig av tre, i tillegg midtfelt er utført som doble isolerte lyd- og brannvegger i tre i henhold til 

forskriftene.  

 

Takhøyde: Raustet tak i deler av stue på flere av leilighetene, nedsenket til 2,2m i gang og bad. Det vil være varierende takhøyde på loft.  

Det tas forbehold om endringer i detaljprosjektering.  

 

Garderobeskap: Skap på tegninger er kun ment som illustrasjon. Skap kan leveres og monteres mot pristillegg. 

 

Lister: Blir levert i samme farge som panel. Alle lister får synlige spikerhull. 



Glomsrud

Golsfjellvegen

37/54

Golsfjellvegen

37/54

Golsfjellvegen

37/54

Adkomst til leiligheter

Adkomst til leiligheter

Carporter

Adkomst til leiligheter
Adkomst til leiligheter

Ad
ko

m
st

 ti
l l

ei
lig

he
te

r

Carporter



Glomsrud

Leil. 3
BRA

55,5 m2

Leil. 1
BRA

55,5 m2

Leil. 2
BRA

54,4 m2

Leil. 4
BRA

79,6 m2

Leil. 5
BRA

60,6 m2

Leil. 6
BRA

84,3 m2

Leil. 7
BRA

84,7 m2

Leil. 8
BRA

53,8 m2

Leil. 9
BRA

74,9 m2

Soverom
9,0 m2

Bad
5,1 m2

Bod/tek.vask
2,7 m2

Soverom
6,6 m2

Gang
3,0 m2

Gang
3,0 m2

Kjøkken
4,6 m2

Stue
17,5 m2

Soverom
9,0 m2

Bad
5,1 m2

Bod/tek.vask
2,7 m2

Soverom
6,6 m2

Gang
3,0 m2

Gang
3,1 m2

Kjøkken
4,5 m2

Stue
17,5 m2

Sovealkove
12,7 m2

Bad
6,8 m2

Gang
4,5 m2

Kjøkken
7,7 m2

Stue
19,2 m2

Sovealkove
11,9 m2

Soverom
6,3 m2

Gang
4,1 m2

Kjøkken
4,2 m2

Stue
23,4 m2

Soverom
9,4 m2

Soverom
4,4 m2

Soverom
7,1 m2

Bad
6,0 m2

Gang
6,0 m2

Bod/vask/tek/Wc
3,9 m2

Stue
22,0 m2

Kjøkken
12,0 m2

Gang
4,7 m2

Gang
5,9 m2

Soverom
9,6 m2

Soverom
7,2 m2 Soverom

7,3 m2

Bad
5,3 m2

Bod/tek.vask
4,2 m2

Gang
4,0 m2

Stue
18,2 m2

Kjøkken
17,1 m2

Sovealkove
12,7 m2

Bad
6,3 m2

Gang
4,6 m2

Kjøkken
9,9 m2

Stue
18,5 m2

Vask/tek./Wc
5,0 m2

Bad
6,1 m2

Stue/kjøkken
30,1 m2

Gang
8,1 m2

Bod
6,8 m2

Soverom
12,0 m2

Soverom
8,6 m2

Soverom
10,7 m2

Soverom
7,5 m2

Bad
5,5 m2

Vask/tek.
6,9 m2

Sovealkove
4,9 m2

Gang
3,8 m2

Stue
24,5 m2

Gang
2,0 m2

Kjøkken
4,9 m2

Bod
4,4 m2

Bod
4,6 m2

Bod
4,7 m2

Bod
4,6 m2

Bod
5,3 m2

Bod
5,1 m2

Bod
5,3 m2

Bod
2,9 m2

Bod
2,8 m2

Gang
27,0 m2

Bod
4,9 m2

Bod
4,7 m2

Bod
2,4 m2

Bod
1,7 m2

Bod
2,0 m2

Wc
1,3 m2

Wc
1,3 m2

Bod
1,8 m2

Bad
5,3 m2

Gang
4,3 m2

Wc
1,6 m2

Gang
3,2 m2

1. Etasje1:175



Glomsrud

H
øy

de
 1

60
cm

Leil. 10
BRA

92,5 m2

Leil. 11
BRA

71,6 m2

Leil. 12
BRA

62,0 m2

Leil. 13
BRA

51,0 m2

Leil. 14
BRA

52,9 m2

Leil. 15
BRA

52,9 m2

Leil. 16
BRA

52,9 m2

Leil. 17
BRA

78,0 m2

Leil. 18
BRA

108,6 m2

Leil. 19
BRA

57,3 m2

Soverom
9,6 m2

Soverom
7,0 m2

Bad
5,3 m2

Bod/vask/tek
4,0 m2

Soverom
13,1 m2

Soverom
7,1 m2

Soverom
7,9 m2

Bod/vask/tek
4,1 m2

Bad
5,0 m2

Bad
3,9 m2

Gang
9,8 m2

Gang
16,5 m2

Stue
12,8 m2

Stue
12,7 m2

Kjøkken
20,2 m2

Kjøkken
17,8 m2

Soverom
12,0 m2

Bad
6,1 m2

Soverom
5,1 m2

Stue/kjøkken
26,4 m2

Soverom
9,2 m2

Bad
6,9 m2

Gang
5,5 m2

Stue/kjøkken
32,1 m2

Gang
7,6 m2

Stue/kjøkken
26,9 m2

Soverom
9,2 m2

Bad
6,9 m2

Gang
8,1 m2

Soverom
10,2 m2

Soverom
8,0 m2

Bad
5,4 m2

Bod/vask/tek
4,8 m2

Gang
7,5 m2

Kjøkken
18,8 m2

Stue
20,6 m2

Soverom
10,1 m2 Soverom

8,7 m2

Bod
2,0 m2

Vask/tek
4,9 m2 Bad

6,9 m2

Soverom
11,2 m2

Soverom
9,7 m2

Soverom
13,9 m2

Bad
6,3 m2

Stue/kjøkken
24,5 m2

Gang
5,8 m2

Gang
12,5 m2

Gang
4,5 m2

Stue
26,2 m2

Kjøkken
14,9 m2

Gang
8,4 m2

Stue/kjøkken
26,9 m2

Soverom
9,2 m2

Gang
10,2 m2

Bad
5,1 m2

Stue/kjøkken
26,9 m2

Soverom
9,2 m2

Gang
10,2 m2

Bad
5,1 m2

Bod
3,3 m2

Gang
7,2 m2

2. Etasje1:175



Glomsrud

H
øy

de
 1

60
cm

H
øy

de
 1

60
cm

H
øy

de
 1

60
cm

Høyde 160cm

Høyde 160cm

Høyde 160cm

Leil. 20
BRA

116,8 m2

Leil. 21
BRA

99,1 m2

Leil. 22
BRA

78,6 m2

Leil. 23
BRA

46,5 m2

Leil. 24
BRA

54,1 m2

Leil. 14 Hems
BRA

38,4 m2

Leil. 15 Hems
BRA

38,3 m2

Soverom
9,2 m2

Soverom
10,9 m2

Kjøkken
27,9 m2

Stue
21,6 m2

Bad
6,1 m2

Bad
6,1 m2

Tek./bod/vask
6,8 m2

Gang
18,1 m2

Bad
5,4 m2

Bod/vask/tek.
7,7 m2

Soverom
9,8 m2

Sovealkove
4,4 m2

Gang
8,1 m2

Stue/kjøkken
16,8 m2

Bad
5,4 m2

Bod
5,5 m2

Soverom
9,8 m2

Soverom
12,4 m2

Gang
11,7 m2

Stue/kjøkken
16,7 m2

Bad
13,1 m2

Bod/vask/tek.
6,2 m2

Kjøkken
10,2 m2

Gang
7,1 m2

Gang
3,7 m2

Stue
20,4 m2

Soverom
16,5 m2

Soverom
10,8 m2 Vask/tek.

6,2 m2

Fellesbod
41,1 m2

Vaskerom
4,5 m2

Bad
6,9 m2

Gang
9,5 m2

Kjøkken
19,6 m2

Stue
18,8 m2

Soverom
13,0 m2

TV-Stue
12,9 m2 TV-Stue

12,9 m2

Balkong
13,7 m2

Balkong
10,6 m2

Gang
3,5 m2

Gang
3,8 m2

Soverom
13,4 m2

Gang
2,2 m2

Gang
7,1 m2

Klesbod
2,8 m2

Soverom
4,8 m2

Soverom
8,0 m2

Soverom
13,0 m2

Soverom
8,0 m2

Balkong
6,1 m2

Soverom
15,0 m2

Garderobe
2,0 m2

3. etasje1:175
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FORELØPIGE VEDTEKTER 

 

Vedtekter for sameie: Sameiet Glomsrud 2, 3550 Gol 

 

1. NAVN OG OPPRETTELSE 

Sameiets navn er Sameiet Glomsrud 2, og har gårdsnummer 37 og bruksnummer 
127 i Gol kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 
………………. 

Sameiet består av 24 boligseksjoner (fritidsseksjoner).. 

2. DISPOSISJONSRETTEN OVER SEKSJONENE 

2.1. Bebyggelsen og tomten 
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. 

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av 
bruksenhetene, er fellesarealer. 

2.2. Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og 
samme eierseksjonssameie. 

2.3.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. 

 Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. 

2.4.Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal 
Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til 
å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet 
som er i samsvar med tiden og forholdene. 

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. 
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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. 

Det kan ikke knyttes slik enerett til arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, 
eller arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal. 

2.5. Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene 
som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes 
nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en 
saklig grunn. 

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

3. 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. 

Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i 
vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av første ledd. 

Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av 
seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av 
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig 
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet 
har vedtatt slik avsetning. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter en 
måneds varsel. 

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. 

En seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det som følger av første 
eller tredje ledd, har krav på å få tilbake det som er betalt for mye. 

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 
fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom inntektene fordeles på 
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annen måte, må dette følge av en bestemmelse i vedtektene som alle seksjonseierne 
uttrykkelig har sagt seg enig i. 

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

4. PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS 

FORPLIKTELSER 

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. 

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha 
vært betalt, kommer inn en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller 
dersom dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold. 

Panterett etter denne paragrafen kan gjøres gjeldende av styret og seksjonseiere 
som har dekket mer enn sin del, jf. punkt 3 femte ledd. 

5. VEDLIKEHOLD 

5.1. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

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. 

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som, 

a) inventar 
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat 
d) skap, benker, innvendige dører med karmer 
e) listverk, skillevegger, tapet 
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 
g) vegg-, gulv- og himlingsplater 
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 
i) vinduer og ytterdører. 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. 
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er 
nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. 
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Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, 
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 
konstruksjoner. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, 
og at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 

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. 

5.2. Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
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 etter 5.1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 
reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 
bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den 
aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for 
å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet 
punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller 
andre brukere. 

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, 
og det mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller 
ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i 
slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre 
vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal 
de øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det 
foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å varsle. 

5.3. 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 vedtektenes punkt 
7.10 og eierseksjonsloven 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. 
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5.4. Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 5.1, skal erstatte tap 
dette påfører andre seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet 
dersom han eller hun kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes 
en hindring utenfor hans eller hennes kontroll og det ikke er rimelig å forvente at 
seksjonseieren skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått 
følgene av den. 

Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren 
har valgt til å utføre vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis 
seksjonseieren kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en 
hindring også utenfor tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at 
tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått 
følgene av den. 

En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle 
vedlikeholdet har påført en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har 
vært uaktsom. 

Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes 
mangelfullt vedlikehold i sin eiertid. 

Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, 
fellesarealer eller annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre etter 5.2 første og 
annet ledd, er seksjonseieren erstatningsansvarlig etter denne bestemmelsen. 

5.5. Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 
Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter 5.2, skal det erstatte tap dette 
påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke 
erstatte tapet dersom sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet 
skyldes en hindring også utenfor sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at 
sameiet skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av 
den. 

Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som styret har valgt til 
å utføre vedlikeholdet, er sameiet ikke erstatningsansvarlig hvis sameiet kan 
sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor 
tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha 
regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den. 

Sameiet er erstatningsansvarlig for indirekte tap som sameiets mangelfulle 
vedlikehold har påført en seksjonseier, men bare når sameiet har opptrådt uaktsomt. 

Kravet om erstatning rettes mot styret. Fører erstatningskravet frem, er kostnaden en 
felleskostnad for sameiet. 

5.6. Fellesregler om omfanget av erstatning 
Ansvaret etter 5.4 og 5.5 første og annet ledd omfatter ikke indirekte tap. Som 
indirekte tap regnes tap i næring, tap som følge av skade på annet enn bruksenheten 
og vanlig tilbehør til denne, og tap som følge av at bruksenheten eller deler av denne 
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ikke kan brukes, for eksempel tapte leieinntekter. Utgifter til erstatningsbolig for 
brukere av en boligseksjon er likevel ikke indirekte tap. 

Ansvaret etter 5.4 eller 5.5 gjelder bare tap den ansvarlige med rimelighet kunne 
regne med som en mulig følge av det mangelfulle vedlikeholdet. 

Dersom den seksjonseieren som er påført skaden, ikke begrenser tapet sitt gjennom 
rimelige tiltak, må eieren selv bære den delen av tapet som kunne vært unngått. 

Erstatningsansvaret kan reduseres dersom det vil virke urimelig for den ansvarlige. 
Ved vurderingen skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det tap 
som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers. 

For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens 
forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets 
forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er 
erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel. Bestemmelsen gjelder også når 
skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som 
seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. 

6. MISLIGHOLD 

6.1. 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. 

I sameier med to seksjoner kan en seksjonseier kreve salgspålegg overfor den andre 
seksjonseieren etter reglene i denne bestemmelsen og eierseksjonsloven § 38. 

6.2. Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 
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 reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves 
fravikelse overfor en bruker som ikke er seksjonseier. 
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I sameier med to seksjoner kan en seksjonseier kreve fravikelse overfor den andre 
seksjonseieren etter reglene i denne bestemmelsen og eierseksjonsloven § 39. 

7. ÅRSMØTET 

7.1. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern 
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta 
beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig 
fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

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

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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. 

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter 7.2. 

7.5. Saker årsmøtet skal behandle 
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; 

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

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. 
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7.6. Saker årsmøtet kan behandle 
Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan 
årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar 
med 7.4 fjerde ledd. Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for 
det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken 
ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt 
årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

7.7. 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. 

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. 

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. 

7.8. Ledelse av årsmøtet 
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 
Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier. 

7.9. Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om; 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) 
som er rettet mot en selv eller ens nærstående. 

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

7.10. Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i 
årsmøtets myndighet. 
Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 
andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette 
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å 
ta beslutning om 

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går 
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
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bruksenheter 
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner 
over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til 
annet formål eller omvendt 
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet 
punktum. 

7.11. Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som 
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg 
for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. 
Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i 
fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall 
på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det 
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse 
seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

7.12. Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere 
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si 
seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 
b) oppløsning av sameiet 
c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter 
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort 
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne. 

7.13. Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 

På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. 

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene 
likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 

7.14. 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. 

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 
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innleggene på årsmøtet. Ved avstemninger som krever samtykke fra den det gjelder 
bør det redegjøres for hvem som har gitt samtykke. 

8. STYRET 

8.1. Plikt til å ha et styre. Styrets sammensetning 

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

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. 

8.2. Valg av styret, tjenestetid og vederlag 

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. 

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

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. 

8.3. Styremøter 
Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem 
eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er 
valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en 
beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. 

Bestemmelsene i tredje ledd gjelder ikke for styrer som består av alle seksjonseierne, 
jf. 8.1 annet ledd. For slike styrer beregnes stemmene på samme måte som bestemt 
i 7.13, og styret er beslutningsdyktig når styremedlemmer som representerer mer enn 
halvparten av stemmene, er til stede. 

Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 
undertegne protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok, 
hvem som var møteleder, hvilke saker som ble behandlet, hva som ble besluttet, og 
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hvem som eventuelt stemte imot beslutningene. Den enkelte seksjonseier har ikke 
krav på å gjennomgå protokollen. 

8.4. 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. 

8.5. Styrets beslutningsmyndighet. Mindretallsvern. 
Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 
tilfelle. 

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres 
bekostning. 

8.6. Inhabilitet 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 

8.7. Styrets representasjonsadgang og ansvar 
Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i 
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 
ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav 
seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse. 

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle 
seksjonseierne i saker som nevnt i første ledd første og annet punktum. Er det ikke 
valgt styreleder, kan ethvert styremedlem saksøkes med samme virkning. 

Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med 
tredjeperson ikke bindende for seksjonseierne dersom de kan godtgjøre at 
tredjepersonen innså eller burde innse at myndigheten ble overskredet, og det derfor 
ville være uredelig å påberope seg avtalen. 

9. FORRETNINGSFØRER 

9.1. Ansettelse eller engasjement av 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. 
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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 
årsmøtet beslutte at en avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets 
side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år. 

9.2. Forretningsførerens beslutningsmyndighet og representasjonsrett 
Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta beslutninger etter punkt 8.5. til 
forretningsføreren. Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet 
innenfor rammene av hva som er delegert fra styret. 

I saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift, kan forretningsføreren representere 
seksjonseierne på samme måte som styret. 

Forretningsføreren kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å 
gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre 
seksjonseieres bekostning. 

9.3. Inhabilitet 
Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål 
som forretningsføreren selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig 
eller økonomisk særinteresse i. 

10. REGNSKAP OG REVISJON 

10.1. 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. 

10.2. Plikt til å ha revisor 
Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en 
revisor som er valgt av årsmøtet. 

Årsmøtet velger revisor. Revisoren tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. 

Dersom sameiet har statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i 
revisorloven så langt de passer. 

11. 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. 

12. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 

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



KjøperSelger side 1 av 11

Kjøpekontrakt
om rett til eierseksjon fritidsbolig under oppføring med tomt

 
 

 

 

2. Salgsobjekt og tilbehør

Kontrakten gjelder kjøp av

fritidsbolig i eierseksjonssameie med tilhørende balkong/terrasse/uteareal

Fritidsboligen ligger på gnr. 37, bnr. 48 (ideell andel 1/1) i Gol som er eiet.

Adresse: Auenhauglivegen 1039, 3550 Gol

Kontraktsobjektet benevnes i fortsettelsen som ”boligen”.

Hjemmelshaver til eiendommen er:
selger: Glomsrud AS

heretter kalt selger, og

XXXXXXXXXXXXX                                XXXX XXXX

  heretter kalt kjøper

er i dag inngått følgende kjøpekontrakt:

Oppdragsnr: 1531220107
Omsetningsnr:

Kontraktens bestemmelser utfylles av 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.

1. Partene

Navn Adresse/Kontaktinfo Org.nummer
Glomsrud AS Enden 1, 3550 Gol 970 999 175

Tlf: 977 69 497 / E-post: post@kinneberg.no
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Selger besørger og bekoster seksjonering. Seksjonens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt når
seksjonering er gjennomført, senest innen overtagelse. Fritidsboligen er foreløpig betegnet som leilighet nr.
x .

Til fritidsboligen medfølger:

Parkeringsplass (er), antall: 1. (plassering tildeles v/overtagelse)
Felles bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer
Gjesteparkering, antall plasser: 11, felles for sameiet, se vedlegg
1 Sportsbod i sameiets fellesareal (plassering tildeles v/overtagelse)
 

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsplassene og bodene vil bli.
Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom
(anleggseiendom), eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Selger forbeholder seg retten
til å fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andel i p-kjeller og fellesarealer vil kunne finne sted
først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i p-kjeller og fellesarealer. Dokumentavgift
for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre
overskjøtingene. Parkeringskjeller og Fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er
overskjøtet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning for
påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

 

Prosjektet er planlagt med 24 enheter.

Boligene leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og som
følger som vedlegg til denne kontrakt, samt eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er avtalt
direkte mellom selger eller den selger har utnevnt og kjøper.

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.

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

Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens foreløpige
tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. Endelige tomtegrenser og
tomteareal fastsettes av Gol kommune for selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det
gjelder endelige tomtegrenser og areal.

Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel av de
månedlige felleskostnadene. Boligens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet erfaringstall stipulert
til kr. 0 for første driftsår. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert etter endringer i
konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak mm. Det tas forbehold om at selger kan
justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene.

3. Kjøpesum og omkostninger

Eiendommen overdras for en kjøpesum kr. x,- - kroner, heretter kalt "kjøpesummen", som gjøres opp på
følgende måte:
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10% Kontant/forskudd ved kontraktsunderskrift: kr x,-
90% Kontant innen overtakelse: kr x,-
Til sammen: kr x,-

Kjøpesummen innbefatter utgifter til vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader,
tilknytningsavgift til  vann og avløp, elektrisitet og mva.

I tillegg til kjøpesummen skal kjøper betale følgende omkostninger jf. salgsoppgave senest 2 virkedager før
overtakelse:

Til sammen: kr x,-
 
Kjøpesum og omkostninger, i alt: kr x,-

Dersom kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen påløper kr. 815,- pr. panterett. Det tas
forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer , samt at Statens Kartverk godtar tomteverdi pr. bolig.

Selger forbeholder seg retten til å kredittsjekke kjøpere som misligholder innbetalingene.

4. 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 fra tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal
tilsvare minst 3 % av kjøpesummen5 frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse.

Garantien stilles i form av selvskyldnergaranti eller tilsvarende fra en finansinstitusjon som har rett til å tilby
slik tjeneste i Norge. Garantien kan stilles i form av samlegaranti til sameiet eller for den enkelte seksjon .
Originalen oppbevares hos megler frem til garantienes utløp, hvorpå de returneres til garantist uten
ytterligere varsel.

Dersom selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst må selger stille garanti jf. § 47 i
Bustadoppføringslova.

5. Oppgjør

Oppgjøret mellom partene foretas av EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS sin oppgjørsavdeling og
gjennomføres i henhold til inngått avtale mellom kjøper og selger. Alle dokumenter til bruk i oppgjøret
oversendes til:

EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS v/ oppgjørsavdelingen, pb 317, 3502 Hønefoss. E-post:
oppgjor@em1ringerike.no.

For evt. Digital Samhandling/ Elektronisk Eiendomsoppgjør, benytt org.nr. 982 082 161.
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Alle innbetalinger er å anse som skjedd når de er registrert på meglers klientkonto 2324 05 28800, KID:
153122010728, alternativt merket Glomsrud trinn 2/1531220107.

Seksjonen overskjøtes til kjøper først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Kjøper har ingen plikt
til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt entreprenørgaranti etter Bustadoppføringslova
§ 12. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt
forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til eiendommen.

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 (3).

Partene gir oppgjørsavdelingen ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt og
alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes hit. Kjøpesum regnes ikke
som betalt før kjøpesummen, omkostninger og oppgjør for eventuelle utførte endringer er registrert
innbetalt på EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS sin klientkonto, samt at megler/oppgjørsavdelingen har
mottatt kjøpers panterett i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Dato for renteberegning mellom
partene avhenger av både mottak og valutering, og skjer etter bestemmelsene i Bufl. § 14 d. jf. § 46.

6. Heftelser

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

Heftelser som ikke skal følge med eiendommen, skal slettes for selgers regning.

Selger opplyser at det ikke eksisterer heftelser 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.

Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av bekreftet
grunnboksutskrift som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.

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, naboforhold eller annet vedrørende sameiet .

Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 § 31. Dessuten har kommunen
legalpant (lovbestemt pant) for kommunale avgifter, eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og
– gebyrer, jf. Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.

7. Tinglysing/sikkerhet

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos
megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og oppgjør for
utførte tilleggsarbeider og endringer.

Eiendommen overskjøtes til den kjøper som kjøpekontrakten utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke.
Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med Eierseksjonslovens § 23.

Megler gis fullmakt til å påføre leilighetens matrikkelnummer i skjøtet når dette er avklart.
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Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til megler som lyder på et beløp minst tilsvarende
kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst,
eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for den til enhver tid
utbetalte del av salgssummen.

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 megler. Dokumenter som skal tinglyses må
snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand.

8. Selgers mangelsansvar og kjøpers reklamasjonsplikt

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.

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.

Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt skriftlig reklamasjon til
selger i tråd med Bustadoppføringslova § 30. Reklamasjonen må også oversendes selgers garantist for at
reklamasjonen kan stilles mot garanti.

9. Endringsarbeider, tilleggsarbeider og tilvalg

Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt,
og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke er til hinder for
rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud,
tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger har ikke plikt til å utføre endringer/tilleggsbestillinger
som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere eller til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil
endre vederlaget med 15 % eller mer.

Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og
tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell
betydning for overtakelsestidspunktet.

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 2, 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. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av selger eller den selger måtte oppnevne
og betales direkte til meglers klientkonto.

10. Medlemskap i sameiet
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Ved erverv av boligen blir kjøper medlem av sameiet , som opprettes av boligeierne. Sameiet administrerer
fellesinteressene, herunder driften av utomhus anlegg og fellesarealer.

Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av sameiet .

Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter , samt betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene
for eiendommen fra overtakelsestidspunktet. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av sameiet i
konstituerende møte. Regler for styring og drift av boligsameiet følges av Eierseksjonsloven (jf. pkt. 15).

Selger har engasjert Mangler data som forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Avtalen kan
ikke sies opp før etter 5 år fra og med etablering av sameiet .

11. Overtakelse

Forventet ferdigstillelse er 3 kvartal 2023, 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 overtakelsesuke. Endelig overtagelsesdato vil så bli gitt med minimum 2 måned
skriftlig varsel fra selger.

Selgeren skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til det avtalte
overtakelsestidspunkt. Ved forsinket overtagelse har kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av
kjøpesummen for maksimalt 100 dager, jf. Bustadoppføringslova § 18. Kjøper kan kreve erstatning for tap
som overstiger dagmulkt jf. Bustadoppføringslova § § 19 og 22. Selger har rett til tilleggsfrist dersom
vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Selger vil innkalle til en forhåndsbefaring som skal avholdes ca. 2 uker før arbeidene vil være fullført, hvor
boligen besiktiges av kjøper og selger i fellesskap. Selger fører referat fra forhåndsbefaringen.

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. På protokollen skal det
noteres eventuelle mangler og den skal undertegnes av begge parter. Overtakelsesforretning kan
gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder på fellesarealer og utomhusarbeider.

I de tilfellene det er to eller flere selgere eller kjøpere til eiendommen, forplikter hver av partene hverandre
selv om bare en representant fra hver side møter på overtakelsen og undertegner
overtakelsesprotokollen. Dersom en av partene unnlater å møte til befaringen uten gyldig grunn, kan den
andre parten avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper
rett til å nekte overtakelse.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter, herunder utgifter til nødvendig oppvarming
og oppebærer eventuelle inntekter.

Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggerengjort stand, dvs ryddet og støvsugd, men
ikke utvasket. Eiendommen overleveres uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig
for kjøper.
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Boligen/fritidsboligen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overlevering til kjøper. Kjøper
kan ikke ta boligen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke foreligger og har rett til å
nekte overtagelse frem til den er utstedt. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som
må ferdigstilles før ferdigattest kan gis.

Selger foretar overtakelse av fellesarealer med sameiets styre eller personer utpekt av disse7. Så snart
arbeidene er ferdigstilt, skal selger innkalle Boligsameiets styre til ferdigbefaring. Det skal føres protokoll og
evt. mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av selger skal noteres. Fremdriften og
ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående arbeider
skal selger stille garanti overfor styret i sameiet inntil ferdigattest foreligger.

Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig
tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler
forpliktet etter Eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig
sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå partene med å etablere et tilfredsstillende
sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers interesser.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen . Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen
kunne vært overtatt.

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

Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller er til
sjenanse for innflytting eller bruk.

Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående
anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.  Denne retten gjelder også så lenge
byggearbeidene pågår. Eventuelle skader dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.

12. Mangler - reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel i henhold til Bustadoppføringslova, kan forbrukeren etter lovens kapittel
IV:

a. holde igjen vederlag etter Bustadoppføringslova § 31, 
b. kreve mangelen rettet etter Bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag etter § 33, eller heve

kjøpekontrakten etter § 34,
c. kreve erstatning etter § 35.

Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved boligen, må kjøper reklamere skriftlig
overfor selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter
å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som
følge av mangelen. 

Vil kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha blitt oppdaget under
overtakelsesforretningen, må dette skje så snart som mulig, jf. Bustadoppføringslova § 30.

Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, jf. Bustadoppføringslova § 30.

Mangler som er påberopt i rett tid vil bli utbedret av selger innen rimelig tid etter at reklamasjonen er
fremsatt og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfritt for kjøper.
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13. 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. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes
av kjøper og selger.

Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller medfører forringelse av boligen, kan selger kreve at
utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen.

Skulle det ha oppstått mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene har
for boligens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring.

Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av boligen. Det gjøres
spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter reparasjoner som går
inn under vanlig vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når
materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra selgers side.

Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse
eller andre begivenheter selger ikke bærer risikoen for.

Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter kjøper seg til å gi selger og dennes representanter adgang til
eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager innen normal arbeidstid.
Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes. Dersom selger etter 14 dagers
skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid mister kjøper retten til
utbedring.

Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger,
med mindre selger unnlater å rette mangelen innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at kjøper
skriftlig har varslet med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre.

14. 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 kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve
avtalen, på nærmere vilkår i Bustadoppføringslova. Kjøper må i så fall gi melding til selger om hevingskravet
før overtakelse.

15. Kjøpers kontraktsbrudd

Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger kan kreve 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.
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Manglende innbetaling utover 14 dager etter forfall, anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt
tilfelle hvor kjøper har utvist vesentlig mislighold rett, men ikke plikt, til å heve kjøpekontrakten og foreta
dekningssalg. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved lavere
salgssum, samt eventuelt annet tap som selger måtte være påført. Ved heving har selger rett til erstatning
for alle sine direkte og indirekte tap jf. Bustadoppføringslova § 58, jf § 52, og oppgjør for utført arbeid. Ved
forsinket betaling vil selger kunne stanse arbeidet med kjøpers eiendom selv om selger ikke hever
kontrakten.

Selger tar forbehold om hevning ved forsinket betaling selv om kjøper har overtatt boligen og/eller
hjemmelen til boligen.

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler
fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf. Lov om
tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for
kjøpesum.

16. Forsikring

Selger holder bygningene forsikret i ca. 1 måned etter første overtagelse. Deretter må sameiet selv sørge
for forsikring.

Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen tilfaller selger, som har plikt til snarest å utbedre
skaden. Skjer skaden etter overtakelsen, tilfaller forsikringssummen kjøper under forutsetning av at denne
har foretatt oppgjør ifølge kontraktens bestemmelser.

Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre..

17. Særskilte bestemmelser

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik avbestilling kan gi selger
rett til økonomisk kompensasjon.

Transport av kjøpekontrakt er kun tillatt etter skriftlig godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere
begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til
tredjemann. Det vil ikke bli gitt samtykke til transport av kjøpekontrakten avtalt senere enn 1 -en- måned
før overtagelse.

Dersom denne kjøpekontrakt overdras av kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle
de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom
på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert alle dokumenter vedrørende salget
og innbetalt tilsvarende beløp som kjøper etter denne kontrakt har gjort. Selger vil i forhold til oppgjør og
kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper 1(kjøper i denne kontrakt). Kjøper har heller ikke
anledning til å motsette seg overskjøting av boligen til seg, dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har
utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten.

EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS skal forestå videresalget mot betaling i henhold til sine gjeldende
standardsatser. Ved overdragelse av kjøpekontrakten skal kjøper i tillegg betale kr 40 000,- til selger for
merarbeidet. Denne sum kan trekkes av kjøpers eventuelle innbetalinger.
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Salgsprospektet er ikke bindende for boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospektet
kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle endringer skal ikke ha
innvirkning på forutsatt standard. Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger gjelde
prosjektbeskrivelsen.

Kjøper er kjent med at grensene for eiendommen ikke er endelig fastsatt. Endelige tomtegrenser og
tomteareal fastsettes av Gol kommune for selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det
gjelder endelige tomtegrenser.

Ferdsel på byggeplassen i byggeperioden er beheftet med høy grad av risiko og adgang til befaring vil av
denne grunn være begrenset. Kjøper skal derfor på forhånd ha avtalt med selger dersom besøk på
byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til stede.

 

Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse denne ved forhandlinger.
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens verneting.
Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved voldgift etter reglene i
Voldgiftsloven av 2004.

I henhold til Lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig
til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller
megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold
som rammes av Straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om partene og salgsobjektet bli lagret av megler i
minimum 10 år. Se eiendomsmegler1.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

18. Bilag

Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest salgsoppgave, salgsopplysninger fra megler og vedleggene til disse.
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:

1. Salgsoppgave, datert x
2. Situasjonskart, datert x
3. Leilighetsoversikt, datert x
4. Illustrasjon over den aktuelle leiligheten, datert x
5. Kontraktstegning leilighet, datert x - ettersendes
6. Fasade og snitt tegninger, datert x
7. Prosjektbeskrivelse, datert x
8. Utkast til vedtekter for sameiet, datert x
9. Grunnboksutskrift for eiendommen, datert x

10. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, datert x
11. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, datert x - ettersendes
12. Protokoll for overtakelsesforretning, datert x - ettersendes
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Dato/signatur

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til megler.

   

Sted, dato  Sted, dato
 
Selger  Kjøper
 

Glomsrud AS

 
_________________________________________

 




