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Prisliste  

Leilighet 
nr. 

BRA 
Ca. 

P-rom
Ca.

Innglasset 
Balkong 
Kvm ca. 

Terrasse/ 
Balkong 

Kvm 
ca. 

Soverom Pris Totalsum inkl. 
omk. 

Status 

H0101 95 95 10 10 2 SOLGT
H0102 72 72 13 10 2 SOLGT 

H0103 82 82 12 10 2 SOLGT 

H0104 62 62 - 11 2 kr     2 790 000 Kr 2 795 162 

H0201 102 102 10 9 2 kr     5 990 000 Kr 5 997 662 

H0202 72 72 13 9 2 SOLGT 

H0203 154 154 12 10 2/3 SOLGT 

H0301 102 102 10 9 2 SOLGT 

H0302 72 72 13 9 2 Kr   4 390 000 Kr 4 395 792 

H0303 154 154 12 10 2 kr     7 990 000 Kr 8 000 892 

H0401 102 102 10 9 2 kr     6 790 000 Kr 6 797 662 

H0402 72 72 13 9 2 kr     4 690 000 Kr 4 695 792 

H0403 132 132 12 10 2 kr     8 790 000 Kr 8 799 512 

H0501 102 102 10 9 2 kr    7 190 000 Kr 7 197 662 

H0502 72 72 13 9 2 kr     4 890 000 Kr 4 895 792 

H0503 132 132 12 10 2 kr     9 190 000 Kr 9 199 512 

H0601 128 128 21 13/12 2/3 kr  10 890 000 Kr 10 899 262 

H0602 98 98 18 14 2 kr      8 590 000 Kr 8 597 412 

• Alle leiligheter leveres med inn glasset balkong, terrasse (ikke medtatt i BRA)

•

Omkostninger 
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: 

• Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte
seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2 482,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om
endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

• Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-

• Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-

• Gebyr for pantattest kr. 172,-

•

Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysningstidspunktet for den enkelte bolig. 
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget fra kjøpstidspunktet aksepteres, og dersom 
grunnlaget skulle bli endret vil dette være kjøpers ansvar og risiko.  

Det tas forbehold om endringer i omkostningsbeløpene som følge av offentlige vedtak. Eventuell økning dekkes 
av kjøper.  

NB! Prislisten er ikke fullstendig salgsinformasjon. Det henvises til utfyllende kjøpsbetingelser som kjøper 
forutsettes å ha satt seg inn i før inngivelse av kjøpstilbud.  
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Kjøpsbetingelser     Meglers oppdrags nr. 51-21-9046 

 
Nøkkelinformasjon:  

 
Priser:  
Fra kr 2 790 000,- til kr 10 900 000,- eks. omkostninger. Kjøpesum for den enkelte bolig fremkommer av 
prisliste som fås ved henvendelse til meglerforetaket.   
 
Omkostninger:  
Fra kr 5 162,-    til kr 9 262,-. Omkostninger for den enkelte bolig fremkommer av prisliste som fås ved 
henvendelse til meglerforetaket.   
 
Selger:  
Kverneland Bolig AS, Bedritsvegen 35, 4353 Klepp Stasjon, organisasjonsnummer 821554152 
 
Eiendomstype:   Etasjer: 
Leiligheter   6 
 
Eierform:  
Eierseksjon. 
 
BRA/P-rom:  
BRA: Fra ca. 72 kvm. til ca. 154 kvm. 
P-rom: Fra ca. 72 kvm. til ca. 154 kvm. 

 

For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste. 
 
Antall soverom:  
Fra 2 til 3. For oversikt over antall soverom for de ulike boligene, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste. 
 
Tomt:  
Tomteareal etter fradeling vil bli ca. 3575 kvm. Eksakt tomteareal vil først foreligge etter fradeling og endelig 
oppmåling utført av kommunen. Felles eiet tomt for sameiet.  
  
Matrikkel:  
Gnr. 1 Bnr. 1865 Klepp kommune. Prosjekttomten vil bli fradelt og seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig 
matrikkelnummer.  
 
Informasjon om meglerforetaket:  
Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS, organisasjonsnummer 834001942, Jernbanegata 5, 4340 Bryne. 
 
Ansvarlig megler: Ronny Skjøtskift tlf. 416 14 676, e-post: ronny.skjotskift@aktiv.no 
 
Bistås av:  
Eiendomsmegler :Steinar Stokka,  tlf. 465 95 969 e-post: steinar.stokka@aktiv.no 
Eiendomsmegler : Andreas Rage,   tlf. 934 94 115 e-post: andreas.rage@aktiv.no 
Prosjektkoordinator: Astri Tunheim. 
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GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET 

 
Beskrivelse av prosjektet  
Kleppeloen er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn. Dette er byggetrinn II bestående av 
1 leilighetsblokk med 18 leiligheter og ligger innenfor områdets reguleringsplan.  
 
Standard  
Boligene leveres nøkkelferdig. Se beskrivelse og romskjema fra selger.  
 
  
Byggemåte/leveranser 
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17  er gjeldende for dette prosjektet. 
Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til 
toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. 
 
Se for øvrig prosjektets tegninger, leveransebeskrivelse og romskjema.  
 
 
Betalingsbetingelser/finansiering 
Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at 
selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til 
meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse. 
 
I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en 
bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det 
gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler 
forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på 
tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets 
klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, 
anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. 
Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik 
betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs. 
 
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges 
meglerforetaket når avtale om kjøp inngås, jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med tilfredsstillende 
finansieringsbevis menes prosjektets finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er godkjent av selger. Det 
skal fremgå av finansieringsbeviset at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til andre enn selger, med 
mindre forbrukeren har krav på erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som vilkår i 
finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter 
finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten etter finansinstitusjonens samtykke. Finansieringsbevisets 
gyldighet må vare frem til overtakelse.  
 
Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank. 
 
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin 
forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne 
påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til 
heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. 
 
Areal  
 
For oversikt over de ulike boligenes areal, se vedlagte plantegninger og/eller prisliste.  
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Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for 
arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av 
selger/arkitekt, og er oppmålt etter tegninger datert 08.09.2021. 
 
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). 
Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste 
innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik 
bruksareal minus eventuelle innvendige boder. I tillegg til bruksarealet kommer ev. bod utenfor leiligheten, ev. 
parkeringsplass og ev. balkong/markterrasse. 
 

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge 
av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i 
markedsføringen er å betrakte som et cirkaareal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle 
vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 
 
Tomten  
  
Prosjekttomten vil bli fradelt med eget gårds- og bruksnummer. Cirka tomteareal etter fradeling vil bli ca. 3575 

kvm. Felles eiet for sameiet.  
 
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av 
reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.  
Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter. 
 
 
Parkering 
Det medfølger én parkeringsplass til hver boenhet i felles parkeringskjeller.  
 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget med parkeringsplasser og 
boder vil bli utformet. Dette vil enten bli organisert som et garasjesameie (næring) alene eller sammen med 
naboblokk (blokk B) der hver plass utgjør en ideell andel av sameiet (realsameie), alternativt at p-plassen blir 
seksjonert som tilleggsdel til boligseksjonen eller på annen måte får vedtektsfestet rett til parkering på 
sameiets fellesareal.  
 
Så fremt garasjen blir organisert som et garasjesameie, vil det gjelde egne vedtekter for garasjeanlegget og 
parkeringsplassene. Blir parkeringen seksjonert som tilleggsdel til boligseksjonene eller blir en del av sameiets 
fellesareal vil dette bli regulert i sameiets vedtekter.  
 
Parkeringsplass overtas samtidig med boligen. 
 
Selger vil innen overtakelse utarbeide plantegning med nummerering av parkeringsplasser. Selger forbeholder 
seg retten til å fordele parkeringsplasser per overtakelse.  
 
Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger 
en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass, dersom behovet kan dokumenteres. Bytteretten gjelder bare 
dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at 
bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et 
dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og 
bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.   
 
Parkeringsplassene anses som fullt ut funksjonelle for standard bilbredder og lengde, som definert av Statens 
Vegvesen. Kjøpere med spesielle behov hva angår parkering oppfordres til å ta dette opp med selger før 
kjøpetilbud inngis.  
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Det gjøres oppmerksom på at i de tilfeller overskjøting av ideelle andeler, så vil overskjøting kunne bli utført 
etter ferdigstillelse av prosjektet/feltet og at dokumentavgift for ideelle andeler er inkludert i 
kjøpesummen/tomteverdien for den enkelte bolig. Videre gjøres det oppmerksom på at parkeringskjeller og 
fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Videre gjøres det oppmerksom 
på at andel i fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Inntil realandel er 
overført, forbeholder selger seg retten til å fakturere de påløpte kostnader som knytter seg til overtatte deler 
av fellesareal, herunder kommunale avgifter, eiendomsskatt o.l. 
 
Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for sameiet. 
 
 
Boder 
Det medfølger en bod per bolig. Boden er plassert i garasjeanlegg 
Bodene vil bli seksjonert som tilleggsdel. 
 
 
 
 
Oppvarming  
Se beskrvielse 
 
Fjernvarme  

Levers av Klepp Energi. Pr. dags dato er det ingen faste kostander, kun energipris.  

 
TV/bredbånd 
Det er trukket fiberrør fra Klepp Energi inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling 
og kostnad forbundet med dette.  
 
 

SAMEIE/ØKONOMI 
 
Forretningsfører 
Selger har valgt å engasjere Bate til å forestå stiftelse, utarbeidelse av utkast til vedtekter, budsjett, samt 
forretningsførsel for sameiet. Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å stifte og å inngå bindende 
forretningsføreravtale. 
 
  
 
Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å 
gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det 
gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, 
seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet. 
 
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes 
dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. 
 
Sameiet 
Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå 
av totalt 33 boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk 

for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i 

eierseksjoner, senest før overtakelse. 
 
Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet 
av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. 
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Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, 
vedtekter og eventuelle husordensregler. 
 
Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 
23.  
 
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i 
forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene 
kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.  
 
Stipulerte Felleskostnader  
Felleskostnader fastsettes av sameiet og vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og 
fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr 25,- pr. kvm. BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. 
avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke 
innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. I tillegg kommer det TV kostnader ca.kr 99,- pr mnd. 
 
Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. 
 
Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. 
 
 
Huseierforening (velforening) 
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for 
etablering av huseierforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. 
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle huseierforening. 
 
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere huseierforeningens rettigheter og 
plikter. 
 
Regulert fellesareal kan bli overskjøtet huseierforeningen som etableres for det samlede boligfelt. 
 
Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for den enkelte bolig, og 
betales ved overskjøting av boligen. 
 
Leverandøravtaler 
Selger har på vegne av eierseksjonssameiet anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler 
og andre avtaler med ev. følgende leverandører: 
 

• Heisleverandør 
• Leverandør av telefonlinje til heiskupeer 
• Selskap som forestår fjernavlesning av forbruk av varmtvann og fjernvarme 
• Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter 
• Forretningsfører 
• Leverandør av TV og internett 
• Serviceavtale garasjeport, sprinkler, ventilasjonsanlegg, grunnvannspumpe, automatisk avlesning 

forbruk fjernvarme og andre nødvendige avtaler for drift av fellesarealer 
• Leverandør av ladestasjoner for el-bil 
• Vask av fellesarealer 

 
Selger forbeholder seg retten til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler i 
garantitiden. Serviceavtaler og andre avtaler i garantitiden kan også inngås for felles uteomhusområder.  
 
Listen er ikke uttømmende.  
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Styregodkjennelse  
I henhold til utkast til vedtekter for sameiet kreves ikke styrets godkjennelse ved salg av eierseksjoner i 
eierseksjonssameiet. Erverv av eierseksjoner skal meldes skriftlig til styret eller eierseksjonssameiets 
forretningsfører med opplysninger om hvem som er ny(e) eier(e).  
 
Dyrehold 
Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til 
vedtekter for eierseksjonssameiet.  
 
Forsikring 
Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er 
tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller 
erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.  
 
Fra overtakelse skal eierseksjonssameiet ha tegnet egen bygningsforsikring for de bygg som inngår i 
eierseksjonssameiets bygningsmasse. Selger skal se til at eierseksjonssameiet har tegnet slik forsikring før han 
avvikler sin forsikring. Kjøper må tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse. 
 
Offentlige/kommunale avgifter  
Kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt for eierseksjonen beregnes og fastsettes av kommunen etter 
ferdigstillelse. Kommunale avgifter inngår ikke i de stipulerte felleskostnadene for boligene og blir fakturert 
direkte fra kommunene.   
 
Formuesverdi 
Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen 
etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og 
"sekundærbolig". 
 
Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta 
kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette. 
 
Faste løpende kostnader  
Faste løpende kostnader for boligene er strøm, kommunale avgifter, tv og internett og innboforsikring, i tillegg 
til opplyste fellesutgifter. Strøm, fjernvarme og innboforsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.  
 

 
OFFENTLIGE FORHOLD 
 
Eiendommens betegnelse 
Boligene har p.t. ingen adresse.  
  
 
Gnr. 1, bnr. 1865 i Klepp kommune. Prosjekttomten vil bli fradelt og seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig 
matrikkelnummer og adresse. 
 
Vei, vann og avløp  
Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle 
arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.  
 
Avfallsanlegg 
I henhold til reguleringsplan for området skal boligene tilknyttes nedgravd avfallsanlegg.  
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Heftelser/rettigheter/forpliktelser  
Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre seksjonseierne 
vil ha 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; jf. eierseksjonsloven. 
 
Kjøper aksepterer at det på prosjekttomten/hovedbølet (herunder også kjøpt objekt) kan tinglyses erklæringer 
(heftelser) som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, private leverandører, omkringliggende eiendommer 
eller som er nødvendig for å sikre rettigheter knyttet til prosjektets enheter, herunder erklæringer som 
regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, nærområder, veiretter og/eller drift og vedlikehold av 
energi/nettverk m.v. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning for slike tinglysinger.  
 
Kjøpers bank sitt pantedokument vil få tinglyst prioritet etter tinglyste heftelser som er registrert på 
prosjekttomten/hovedbølet per i dag og/eller heftelser som vil bli tinglyst på prosjekttomten/hovedbølet 
(herunder kjøpsobjektet) i forbindelse med utbygging av prosjektet. 
 
Kommune, nettselskaper og andre som har kummer, ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og 
lignende stående på deler av eiendommene i området, har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive 
anlegg. Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndteringssystemer liggende på eiendommen. 
 
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra kan det være tinglyst heftelser/servitutter som 
erklæringer/avtaler. Selger har imidlertid opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har 
innvirkning på denne eiendommen. 
 
Reguleringsmessige forhold  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan PlanID 2019016, detaljregulering for Loen, Kleppe godkjent datert 
15.01.2020 rev 04.04.2020, godkjent 11.05.2020 
Eiendommen er regulert til bolig 
 
Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å 
gjøre seg kjent med disse.  
 
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse  
Selger plikter å besørge ferdigattest for boligene. Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning så kan 
kommunen likevel utstede midlertidig brukstillatelse når de finner det ubetenkelig, slik at kjøper kan overta og 
bebo boligen. Manglene skal da rettes av selger innen en frist som settes av kommunen. Dersom gjenstående 
arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse, ev. tvangsmulkt 
og/eller forelegg.  
 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge 
minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  
 
Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjøres det oppmerksom på at kjøper overtar risiko for 
at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. 
Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av ferdigattest, ev. så kan kjøper benytte seg av retten til 
tilbakehold ved overtakelse.  
 
Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunktet, har kjøper rett til å holde tilbake et beløp av 
oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på 
bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest. 
 
Utleie  
På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i 
samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen 
med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra 
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selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for 
sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietakere 
før overtakelse.  
 
Konsesjon og odel 
Ervervet av boligene er konsesjonsfritt. Det er ikke odel på eiendommen. 
 
 

ØVRIGE KJØPSFORHOLD 

 
Tilvalg / kundeendringer 
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om 
frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales 
skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. 
Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller 
tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44. 
 
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. 
Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra 
underleverandører. 
 
Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: 

a) som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer, 
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller 
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen 

eller tilleggsarbeidet.  
 
Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers deklarasjon. 
 
Selgers forbehold  
Selger tar forbehold om følgende: 

• At kommunen har gitt igangsettelsestillatelse 
• At det er solgt tilstrekkelig forhåndssalg av boliger, herunder minimum 50 % av total verdi for boligene 

i dette prosjektet/byggetrinnet.  
 
Nevnte forbehold skal være avklart innen 31.03.2022  
 
Med «igangsettingstillatelse» forstås i denne sammenheng tillatelse til å oppføre bygg over grunn og 
fundamentering.  
 
Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato 
for bortfallet. Selger er bundet av kjøpekontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til kjøper om at 
forbeholdene gjøres gjeldene innen 21 kalenderdager etter utløp av fristen.  
 
Straks forbeholdene er avklart plikter selger å stille garanti iht. bustadoppføringslova § 12 som beskrevet i 
avsnitt Garantier.  
 
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller kjøpekontrakten. Beløp 
som kjøper eventuelt har innbetalt skal i så tilfelle tilbakebetales til kjøper, med tillegg av eventuelt opptjente 
renter. Renter blir ikke utbetalt dersom beløpet er mindre enn ½ rettsgebyr.  
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Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene / forbeholdene 
ikke er oppfylt. Videre står selger fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å gjøre forbeholdene gjeldende. 
 
Ekstraordinært forbehold 
På grunn av smittefare og smitteverntiltak iverksatt i forbindelse med korona-pandemien i mars 2020 er 
igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet usikker. Selger tar derfor forbehold om endring av alle 
tidspunkter for igangsetting/fremdrift/ferdigstilling/overtakelse i salgsprospekt, kjøpekontrakt og annen 
salgsdokumentasjon inntil smittefaren, smitteverntiltakene og virkningene av disse er avklart for selger.  
 
Selgers rettigheter 
Selger forbeholder seg retten til å: 

• Transportere/overdra prosjektet, og da sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen til annet selskap. 
Også ansvaret for eventuelle reklamasjoner og andre krav som er fremsatt overfor selger så vel før 
som etter transporten ble gjennomført, vil da være transportert.  

• Eventuell omorganisering av eiendommen eller eierform/struktur, herunder fradeling av 
anleggseiendom eller reseksjonering. 

• Etablering av ett eller flere sameier/realsameier, på bakgrunn av utbyggingstakt, salg, fremtidig drift 
og bruksrettigheter. 

• Å godta eller forkaste ethvert bud. 
• Foreta endringer i materialvalg, konstruksjonsløsninger, fargevalg, arkitektoniske løsninger, herunder 

blant annet mindre endringer i planløsninger, samt tilpasninger som er nødvendige etter hvert som 
prosjektet detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøper. Det tas spesielt forbehold om endringer 
og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og 
kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Endringene skal 
ikke redusere byggets eller boligenes kvalitet, eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. 
Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. 

• Endring av priser og salgsbetingelser på usolgte boliger. 
• Beholde eller leie ut usolgte boliger. 
• Gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere - uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere. 
• At prosjektet kan gjennomføres på en måte som imøtekommer de av rettighetshaver oppstilte vilkår 

for tilpasning og forsvarlighet, forbundet med etablering av nettstasjon på eiendommen. Det samme 
gjelder imøtekommelse av øvrige offentlige påkrav forbundet med forholdet. 

• Kjøper plikter å gi tilgang til egen bolig og fellesområder, dersom det er nødvendig for drift og 
vedlikehold av fellesområder og energi/nettverk m.m. 

 
Overtakelse 
 
Selger tar sikte på at boligen blir ferdigstilt 4 kvartal 2023/ 1 kvartal 2024. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke 
bindende eller dagmulktsutløsende.  
 
Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene ovenfor samt at forbrukeren har stilt 
sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse, skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være 
lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. 
Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.  
 
Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den 
endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.  
 
Dersom selger ferdigstiller boligen i god tid før overtakelsesperioden beskrevet i 2.ledd ovenfor, kan selger 
kreve overtakelse inntil fire måneder før denne fristen. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to 
måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 
dagers skriftlig varsel. Kopi av varsel om overtakelse skal selger sende oppdragsansvarlig. Kjøpers rett til å 
beregne dagmulkt ved forsinkelse gjelder da tilsvarende fra det nye overtakelsestidspunktet.  
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Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje 
ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. 
 
Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. 
forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper 
avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til 
disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.  
 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å 
overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom midlertidig 
brukstillatelse ikke foreligger, avholdes likevel selve forretningen, men overtakelsesdato utsettes til enten 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger.  
 
Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at 
alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.  
 
Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir 
rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som 
blir protokollert under befaringen.  
 
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke 
overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt 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.  
 
Det gjøres oppmerksom på at overtakelse vil kunne skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter med 
seksjonering eller fradeling ikke er på plass. Det samme gjelder dersom det fortsatt gjenstår byggearbeider på 
eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/tekniske installasjoner. 
 
Uteomhusarealer/fellesareal 
Fullstendig ferdigstillelse av uteomhusarealer/fellesarealer kan ikke påregnes utført samtidig med innflytting. 
Den enkelte beboer overtar sin leilighet og bruksretten til uteomhusarealer/fellesarealer samtidig, og hans 
reklamasjonsperiode for denne totalleveransen løper fra og med overtakelse. På overtakelse betaler han hele 
vederlaget, men dersom uteomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligene, 
anbefaler meglerforetaket at det holdes tilbake et forholdsmessig beløp på meglerforetakets klientkonto som 
sikkerhet for ferdigstillelse av manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp 
utarbeidet av underentreprenør(er) og/eller takstmann. 
 
Overnevnte informasjon om tilbakehold gjelder tilsvarende for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.  
 
Felles befaring av fellesarealer/uteareal avholdes mellom selger/entreprenør og styret i Sameiet så snart 
anlegget er ferdigstilt. 
 
 
Videresalg av kontraktsposisjon 
Transport av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger og forutsetter at selger får en tilfredsstillende 
dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, 
herunder tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Transport før selgers forbehold er avklart vil ikke bli 
akseptert. Selger forbeholder seg retten til å i samtykket fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av 
transporten og oppgjøret for dette.  
 
I tillegg vil det påløpe et administrasjonsgebyr pålydende kr 50 000,- inkl. mva. Dersom sameiet er stiftet, kan 
eierskiftegebyr til forretningsfører komme i tillegg.  



REVIDERT 

26.10.21 

KLEPPELOEN LEILIGHETER  

BYGGETRINN II (BLOKK A)  

12 

 

 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at kostnader til meglerforetaket knyttet til et videresalg kommer i tillegg til 
dette. 
 
Selger/meglerforetaket påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, 
herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring 
for transport av kjøpekontrakt uten selgers/meglerforetakets samtykke.  
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, 
herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger 
måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse. 
 
Avbestilling 
Kjøper har rett til å avbestille ytelsen før overtakelse som regulert i bustadoppføringslova § 52 og § 53. Ved 
avbestilling av hele ytelsen reguleres erstatningen av bustadoppføringslova § 53, slik at selger skal ha erstattet 
hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet – og 
derved Kjøpers økonomiske ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra 
kjøpekontraktens inngåelse. 
 
 
Elektronisk kommunikasjon 
Kjøper samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon hvor avtale om kjøp av bolig under oppføring eller 
bustadoppføringslova krever skriftlighet. Kommunikasjon vil foregå digitalt via e-post/SMS.  
 
Meglerforetakets vederlag som belastes selger 
Meglerforetakets vederlag er avtalt til kr 37 500,- pr. solgte enhet (beløpet er inkl. mva.). Meglerforetaket har i 
tillegg krav på å få dekket alle dokumenterte utlegg iht. oppdragsavtale med selger.  
 
Salgsoppgave  
Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger og selgers leverandører, samt 
opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres 
imidlertid til grundig besiktigelse av prosjektet (prosjekttomten), prosjekttomtens omgivelser og oppfordringer 
fra meglerforetaket før bud inngis. 
 
Vedlegg til salgsoppgave 

- Tegninger  
o Fasadetegninger datert 13.04.2021 
o Plantegninger datert       08.09.2021 

- Selgers leveransebeskrivelse datert 29.06.2021 
- Selgers romskjema datert 25.06.2021 
- Utkast til vedtekter for sameiet  
- Utkast til kjøpekontrakt 
- Reguleringsplan med bestemmelser 
- Situasjonsplan datert 13.04.2021 
- Bustadoppføringslova  

 
 

GENERELL INFORMASJON VED KJØP AV BOLIG UNDER OPPFØRING 

 
Lovgivning 
Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad 
(bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og 
forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.  
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Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse 
der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i 
hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan 
likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers 
bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen 
reguleres av avhendingsloven. 
 
Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. 3.  
 
Kjøpsbetingelser 
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert 
meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. 
 
Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i 
salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.  
Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå 
fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i 
kjøpekontrakt.  
 
Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre 
bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran 
standardiserte bestemmelser. 
 
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper 
har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper 
henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag 
av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å 
sette seg inn i. 
 
Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens 
detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes 
dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte 
standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle 
illustrasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og 
kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som 
mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, 
hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og 
trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. 
 
Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er 
det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. 
Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og 
annonsering som “god standard” etc. 
 
Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som 
gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen 
ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering 
av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte 
kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten 
ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen. 
 
Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid 
(skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av 
boligen etter 1 år). 
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Garantier 
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. buofl. § 
12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til 
igangsetting er det tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder 
forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene 
starter.  
 
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.   
 
Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og i fem år etter overtakelse. Garantien skal tilsvare 
minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % etter overtakelse.  
 
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, 
herunder ferdigstillelsen av disse.  
 
Dersom det er avtalt at det skal innbetales forskudd ved avtaleinngåelse må selger i tillegg stille garanti etter 
buofl. § 47 for å få instruksjonsrett over midlene. Dersom selger velger å ikke stille garanti vil 
forskuddsbetalingen bero på meglerforetakets klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av 
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt, og selger etter at garanti er stilt.  
 
De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom kjøper og selger. Garantist oversender garantiene direkte 
til meglerforetaket, av praktiske årsaker. Garanti blir tilsendt kjøper. 
 
Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist med kopi til meglerforetaket innen 5 år etter overtakelse, 
men så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller det var mulig å oppdage dem. Kjøper må fremme et 
eventuelt reklamasjonskrav senest innen 5 år etter overtakelsen, jf. buofl. § 30.  
 
Kjøpers undersøkelsesplikt 
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes 
kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som 
kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.  
 
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig 
at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. 
 
Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse 
Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres 
skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha 
oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om 
reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel – selv om 
overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av 
reklamasjonsrett, jf. foreldelse. 
 
Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler 
Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det 
reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde 
ha oppdaget mangelen. 
 
Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers skriftlig varsel 
hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren mulig miste sin 
rett til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir avsluttet. Forbruker 
har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med 
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mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig 
har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre. 
 
Spesielle forhold i byggeperioden 
Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av 
byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, 
og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med 
byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående 
på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt. 
 
Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av 
representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg 
på anleggsplassen. 
 
Forsinkelse kjøper 
For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens 
forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner 
sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. 
 
Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å 
kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig 
mislighold. 
 
Forsinkelser 
Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette 
tidspunkt, med unntak som nevnt under. 
 
Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset 
kjøpers forventninger, jf. buofl. § 10. 
 
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart 
han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. 
 
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.  
Forhold som gjelder er: 

• Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.  

• Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir 
forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for. 

• Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig 
å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet,  
eller at selger/ entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, 
ekstreme klimatiske forhold o.l.). 

 
Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett 
til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet 
ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve. 
 
Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve: 

• Dagmulkt. 

• Heve avtalen. 

• Kreve erstatning. 

• Tilbakeholde deler av kjøpesum. 
 
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22. 
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Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe 
skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende 
bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. 
 
Tinglysing av hjemmel  
Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse. 
 
Energimerking 
Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående 
bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for 
eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. 
 
Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må 
disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.  
 
Lov om hvitvasking  
I henhold til Lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er 
megler pliktig å gjennomføre kundekontroll av begge parter i handelen. 
 
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, 
herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der Kjøper opptrer på vegne av andre enn seg selv. 
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres 
kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. 
 
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim. Med 
"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som 
skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør 
transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at 
meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. 
 
Finansiering  
Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om 
formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med Jæren Sparebank for et uforpliktende tilbud 
vedrørende finansiering. Kontaktinfo:   
 
 
Elena Zahl Johansen E-post: ezj@jaerensparebank.no Telefon: 971 34 105 
Ann Kristin Lende    E-post: akl@jaerensparebank.no Telefon: 951 34 569 
 
Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 
 
 
 
Kjøpsbetingelser av 29.06.2021 
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BINDENDE   KJØPSBEKREFTELSE 
 

Undertegnede inngir herved følgende bindende bekreftelse på kjøp av bolig i prosjektet 

 
Leilighet/bolig nr.: _________ Kjøpesum: kr ________________________+ omk. i henhold til prisliste.  
 
Finansiering (låneinstitusjon/kontaktperson):…………………………..…………………………………. 

 
Kjøper er kjent med at avtalen er bindende for kjøper når denne er innlevert til meglerforetaket.  
Avtalen er bindende for selger når selger har akseptert. 
 
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvilket som helst kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse. Ved forbrukerkjøp 
reguleres avtalen av bestemmelsene i "Bustadoppføringslova". Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakt basert på 
"bustadoppføringslovas" bestemmelser når denne blir fremlagt for underskrift. Dersom kjøper ikke skal benytte boligen selv, 
eller kjøper er et selskap eller en organisasjon, selges boligene etter bestemmelsene i Avhendingsloven. 
 
Kjøpesummen skal innbetales meglers klientkonto. 
 
Avgitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for meglerforetaket på vegne av selger. Bindende 
avtale er regulert i.h.t Lov om avtaler av 31. mai 1918. 
 
Undertegnede har gjort seg kjent med og aksepterer prospekt m/vedlegg som vil bli benyttet i salget 

 
Kjøper 1:  ___________________________  Kjøper 2: ___________________________ 

Pers. nr.:    ___________________________  Pers. nr.:   ___________________________ 

Adresse: ___________________________  Adresse:   ___________________________ 

Postnr./sted: ___________________________  Postnr./sted:   ___________________________ 

Mobil:  ___________________________  Mobil:   ___________________________ 

E-post:  ___________________________  E-post:  __________________________ 

___________________________    ___________________________ 

Sign. kjøper 1      Sign. kjøper 2 

 

Sted/dato: __________________    ___________________________ 

                                  Sign. utbygger/ selger 

 

Kopi av legitimasjon kjøper 2 Kopi av legitimasjon kjøper 1 


