Vedlegg til salgsoppgave

Fritidseiendom Hulvika
Adresse:

Hulvika.
1555 Son.

Eiendomstype:

Fritidseiendom.
(Selveier).

Arealer:

78-106 kvm BRA / 73–102 kvm P-rom

Prisantydning:

5.200.000 – 8.400.000,- + omk.

Megler:

Martin Bauer.
Mob: 93 20 35 65.

Eier/Selger:

Hulvika Utvikling AS / Tinde Hytter AS.

Matrikkel:

Gnr. 64 Bnr. 1 i Vestby kommune.

Oppdragsnr.:

8-19-9017 (8190123 – 8190151)

Beliggenhet
I kunstnerbeltet, midt mellom Hvitsten og Son finner du 29 nye og topp moderne fritidsboliger med
sjøutsikt for salg. Hulvika Hyttegrend er et helt nytt og unikt hytteprosjekt med alt du kan tenke deg
av urbane og landlige opplevelser i umiddelbar nærhet. Det var i nettopp dette området Edvard
Munch fant inspirasjonen til Solen og det er hit du nå kan rømme fra hverdagen og finne roen i lyset,
utsikten og det vakre landskapet.
Tinde Hytter har gleden av å presentere fire helt nye hyttemodeller for dette prosjektet, spesielt
utviklet for tomtene i Hulvika Hyttegrend. Hyttene er tegnet av arkitekt Kai T. Fellkjær. Dette er
romslige hytter i moderne design og materialer av høy kvalitet med store soldempende vinduer som
løser opp skillet mellom ute og inne. Alle modeller er perfekt tilpasset for å bli et samlingssted for
hele familien.
Når du ser hav møte himmel, og du iblant ikke vet hvor det ene slutter og det andre begynner, da er
utsikten god. Når du lenge, lenge kan følge seilbåtene krysse mot vinden eller lense langsomt
hjemover, da er utsikten god. Og når du tenker at du kanskje skal ønske deg en ny og bedre kikkert
til jul, da er utsikten god. Og da er du kanskje i Hulvika. Der skogen slipper taket og terrenget
skråner ned mot en åpen og stadig bredere fjord. Der 29 hytter skal bygges og gi nye opplevelser til
sine nye eiere. Kjøreturen fra Oslo tar under en time. Ved Vestby møter du en annen og roligere
verden, og etter noen kilometer i grønn skog er det lyset og åpenheten som tar deg imot i Hulvika.
Hyttene er plassert øverst i skråningen mot Oslofjorden, vendt mot vest og sør. På den andre siden
av fjorden, i vest, skimtes Filtvet og Tofte, mot sør er det mest saltvann og båter. En kjapp spasertur,
på en blindvei og en liten sti, tar deg ned til vannet. Her er rullesteiner og svaberg. Når vind og
bølger er beskjedne, kan du ta et morgenbad her. Ønsker du mer strandliv og bading, er Hulvika som hyttefeltet får sitt navn fra - kun en liten spaser- eller sykkeltur unna mot sør.
Innerst i den særpregede vika finnes sandstrand, gressmatte, toaletter. Og på begge sider - og rundt
neset; vennlige svaberg med god plass til alle.
Tar du beina eller sykkelen fatt nordover, kommer du først gjennom det sjarmerende tunet på Kjære
Gård. Og nedoverbakken derfra ender på Krokstrand. Navnet kommer fra den nærliggende gården
Kroken, men her er slett ingen krok. Snarere et innbydende og åpent område med
fine bade- og rekreasjonsmuligheter. Her er en romslig sandstrand, svaberg, kiosk/kafé, toaletter,
dusj, det hele fint tilrettelagt også for bevegelseshemmede. Og ta gjerne turen videre mot nord. Her
går Kyststien, altså ruten som er særlig tilrettelagt for å være nær vannet. Hvor langt du

vil følge den, avhenger av din egen lyst og evne. Et nærmiljø med bading og friluftsliv både i sør og
nord, altså, i tillegg til utsynet som alltid vil være
rundt deg på hytta. Med en sommersol som på kvelden er så utholdende at den nærmest må trues
ned bak åsene der i vest. Og på samme måte som veien til Hulvika er kort, er veien fra Hulvika kort:
Mot nord ligger idylliske Hvitsten og sjarmerende Drøbak, mot sør ligger historiske Son og den passe
store småbyen Moss. Det er bare å forsyne seg - og det kan du lese mer om på de neste sidene.
Velkommen til Hulvika!
Hyttetype A
Vindfang - 3 soverom med utvendig adkomst og alle 3 soverom med adkomst til terrasse - 2 bad
hvorav ett er kombinert bad/wc/vaskerom - Gang med nivåforskjell ned til stor stue og åpen
kjøkkenløsning.
Hytte med 3 soverom og 2 bad. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på vegger og i himling.
Moelven En-stavs eikeparkett i trapp, stue og soverom. 60x60 flis på kjøkken, vindfang og bad.
Høykvalitetskjøkken fra Sigdal med Røros Hetta Panorama benkeventilator og Siemens hvitevarer.
Oppgradert elektrisk anlegg med Elko Plus. Toshiba varmepumpe til oppvarming. Signatur
terrassebord av furu på 34 m2. Ekstern bod, plassering tilpasses tomten. 2 terrasser hvorav stor
terrasse på 21 kvm ligger utenfor stuen og terrasse på 6 kvm ligger utenfor ett av soverommene.
BRA: 99 m2, P-Rom: 95 m2
Hyttetype B
Vindfang - 4 soverom med utvendig adkomst og alle soverom med adkomst til terrasse - 2 bad
hvorav ett er kombinert bad/wc/vaskerom - Gang med nivåforskjell ned til stor stue og åpen
kjøkkenløsning.
Moderne hytte med 4 soverom og 2 bad. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på vegger og i
himling. Moelven En-stavs eikeparkett i trapp, stue
og soverom. 60x60 flis på kjøkken, vindfang og bad. Høykvalitetskjøkken fra Sigdal med Røros
benkeventilator og Siemens hvitevarer. Oppgradert elektrisk anlegg med Elko Plus. Toshiba
varmepumpe til oppvarming. Signatur terrassebord av furu på 34 m2. Ekstern bod, plassering
tilpasses tomten. 2 terrasser hvorav stor terrasse på 21 kvm ligger utenfor stuen og terrasse på 6
kvm ligger utenfor ett av soverommene.
BRA: 106 m2, P-Rom: 102 m2
Hyttetype C
Vindfang - 3 soverom hvorav 1 soverom med utvendig adkomst og direkte adkomst til terrasse - 2
bad hvorav ett er kombinert bad/wc/vaskerom - Stor stue og åpen kjøkkenløsning.
Kompakt og arealeffektiv hytte med 3 soverom og 2 bad. 20 m2 terrasse på grunnplanet. 13 m2
terrasse på taket med glassrekkverk. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på vegger og i
himling. 3-stavs eikeparkett i stue, kjøkken og soverom. 30x60 fliser på bad og i entre. Toshiba
varmepumpe til oppvarming. Kjøkken fra Sigdal med Siemens hvitevarer.
BRA 78 m2, P-Rom: 73 m2
Hyttetype D
Vindfang - 4 soverom hvorav 2 soverom med utvendig adkomst og 2 soverom med adkomst til
terrasse - 2 bad hvorav ett er kombinert bad/wc/vaskerom - Stor stue og åpen kjøkkenløsning.
Moderne hytte med 4 soverom og 2 bad. 34 m2 terrasse på grunnplanet. 16,8 m2 takterrasse med
glassrekkverk. Valgfritt malte gipsplater eller beiset panel på vegger og i himling. 3-stavs eikeparkett
i stue, kjøkken og soverom. 30x60 fliser på bad og i entre. Toshiba varmepumpe til oppvarming.
Kjøkken fra Sigdal med Siemens hvitevarer.
BRA 88 m2, P-Rom: 84 m2

Opplev Tindekvaliteten
ENKELT
Vi gjør det enklere å være hyttekjøper. Du får en komplettnøkkelferdig leveranse.
FAGFOLK
Du får fagfolkene som sikrer hyttedrømmen. Våre egne byggeledere og faste snekkere har lang
erfaring og utfører kvalitetsarbeid.
TRYGGHET
Du får garanti på hytta og alle leveranser og tjenester fra underleverandører som er en del av
totalleveransen. Tinde Hytter er en leverandør med solid økonomi, som sikrer deg en trygg
leveranse og oppfølging. Slik at du blir fornøyd.
Det er Tindekvaliteten.
Byggemåte A & B modell
- Ytterveggene består av liggende dobbelfals NY type, 60 grader 19x148mm kledningsbord i gran.
- NORD grankledning er 4-sidig beskyttet med miljøvennlig impregnering og behøver ingen videre
etterbehandling.
- Terrassegulv, Signatur grå, består av trykkimpregnerte justerte bjelker og gulv av trykkimpregnerte
justerte bord og leveres i dimensjon 28x120mm.
- Det leveres glassrekkverk som inntegnet på salgstegninger. Det blir benyttet 2x4mm klart glass
mellom galvaniserte stålstolper.
- Inntegnete tretrapper til terrasse blir plassbygd av terrassebord og eventuelt tilpasses terrenget.
- Alle tak tekkes med sort ett-lags takbelegg.
- Det leveres glasstak over inngangsparti.
- Innvendige synlige limtredragere leveres behandlet i samme farge som tak.
- Det leveres innvendig nedløp med taksluk på hovedtak. Svalganger og bod leveres med skjult
takrenne og synlig utvendig nedløp.
- Vinduer og terrassedører leveres med U-verdi 1,2 W/m2K, fra NorDan. Aluminiumsbekledning
utvendig. Store vinduer i stue leveres med soldempende glass. Vinduer og terrassedører leveres i
grå farge.
- Nordan Ytterdør Favoritt Bjørnen m/rundt klart glass. Dør leveres med grå farge.
- Boddør leveres som labankdør med samme farge som yttervegg men med stående panel.
- Terrassedør leveres fra NorDan
- Innvendige dører leveres fra Scanflex, type Trend 1 m/dempelist. Skyvedør til bad leveres med
Soft-Close - dempet lukkefunksjon og hakelås. Alle innerdører leveres hvitmalte.
- Det leveres Moelven 1-stavs eikeparkett Rustic i stue og soverom. På kjøkken, entre, wc og bad
leveres det 60x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt plate.
- Byggene leveres listefritt rundt vinduer og tak ved valg av gipspakke og med listverk ved valg av
panelpakke.
- Ekstern bod bygges i samme utførelse som hytte og med labankdør. Bodene leveres uisolerte. Det
leveres stikkontakt og taklampe med bryter i bod.
Gulv
Det leveres flytende parkettgulv på støpt plate. Det benyttes parkettunderlag med diffusjonssperre
under parkett på alle rom unntatt våtrom, wc, entre og kjøkken som leveres med flis.
- Det leveres Moelven 1-stavs eikeparkett Rustic i stue og soverom.
- På kjøkken, entre, wc og bad leveres det 60x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt
plate.
Vegger
Innvendige delingsvegger bygges av 36x98mm bindingsverk av tre som isoleres med 100mm
mineralull for å dempe lyd og kles med enten gipsplater eller trepanel.
- Panelvegger: behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
- Gipsvegger: strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
- Våtrom: På våtrom der vegger skal kles med fliser legges det ett lag OSB-plate og ett lag sopp- og
fuktresistent plate før vegger flislegges.

Himling
Innvendig flat himling bestående av enten gips eller trepanel. Ved trepanel legges panel vinkelrett på
takstol. Himling lektes ned 30x48mm fra takstol for både gips og panel.
- Trepanel: Himling er behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
- Gips: Himling strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Innvendig trapp
Innvendige trapper mellom stue og kjøkken består av 1-stavs eik i trinn og stusstrinn (L-form) som er
behandlet med Osmo hardvoksolje i samme farge som parkettgulvet. Videre er det underliggende
vanger i furu.
Bad & våtrom
Badene blir bygget etter tekniske forskrifter (TEK 17), (BVN blir brukt som oppslagsverk for
utførende). Gulv blir sparklet med fall til slukrenne etter forskrifter på bad. Det benyttes
membranplater og smøremembran på vegger før flislegging og 2-komponent smøremembran på
gulv. Utenpåliggende veggsisterne blir flislagt med samme flis som vegg.
Bad 1
- Vegghengt do Porsgrund Seven D veggskål m/ soft close sete og lokk
- Linn Bad Emma servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans/ hvit matt/ Isbre
- Linn Bad Fosse speil 80cm m/ LED sidelys, underlys, dimmer og stikkontakt
- Damixa Fan servantbatteri krom
- A-Collection Azur takdusjsett
- A-collection Imber 90cm slagdør for dusjnisje. Klart glass/ krom prof.
- Purus Line Twist slukrenne 90cm
Bad 2
- Vegghengt do Porsgrund Seven D veggskål m/ soft close sete og lokk
- Linn Bad Emma servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans/ hvit matt/ Isbre
- Linn Bad Fosse speil 80cm m/ LED sidelys, underlys, dimmer og stikkontakt
- Damixa Fan servantbatteri krom
- A-Collection Azur takdusjsett
- A-collection Imber 90x90 dusjdører innfellb. Klart glass/ krom prof.
- Høiax Expand 200L bereder
- Kran og avløp for vaskemaskin
- Purus Line Twist slukrenne 90cm
- Fordelerskap for rør i rør
- Frostfri utekran for kaldtvann plassert som vist på salgstegning
Kjøkken
Det leveres et høykvalitets kjøkken fra Sigdal kjøkken av typen UNO - et praktisk og renholdsvennlig
kjøkken. Kjøkkenet leveres i hvit farge (S2500-N) og med laminatbenkeplate i hvit betong og Jazz
dørhåndtak. Hvitevarer leveres fra Siemens og med benkeventilator fra Røros Hetta på en stor
kjøkkenøy med hyller i bakkant mot stue. Damixa Pine kjøkkenbatteri m/ høy tut og avstenging for
oppvaskmaskin.
Elektro
Elektrisk anlegg leveres iht. bransjenormen NEK400:2018 med jordfeilbryter, overspenningsvern og
nødvendige antall el-punkter. Det blir utleverte egen punktliste og elektrotegning med punktplan ved
kontrakt.
- Varmekabler i alle flislagte gulv. Se romskjema
- Utelamper (spotter i svalganger)
- Spotter med dimmer i alle rom bortsett fra soverom som leveres med taklampe
- ELKO PLUS lavtbyggende utstyr i SORT utførelse er med som standard
Alt materiell blir levert i Elko av stikk og brytere, stikk blir levert i 1,5 boks lave stikk Alfa leverer
spotter og utelamper samt SG dimmere, Micromatik MTC3 termostater og Nexans varmekabler samt
Glamox varmeovner. Opplegg til stekeovn, platetopp, vaskemaskin, tørketrommel, VVB og
varmepumpe samt alle ting som trenger faststrøm på kjøkken. Komfyrvakt blir levert av Sigdal.

Ventilasjon
For avtrekk fra kjøkken leveres resirkulasjons-kit slik at lukt absorberes via monoblokkfiltre. Det
leveres mekanisk avtrekk fra våtrom og wc med utvendig ventilkappe med spjeld i yttervegg. Runde
veggventiler i plast i andre rom som har behov for det.
Byggemåte C & D modell
- Ytterveggene består av liggende dobbelfals NY type, 60 grader 19x148mm kledningsbord i gran.
- NORD grankledning er 4-sidig beskyttet med miljøvennlig impregnering og behøver ingen videre
etterbehandling.
- Terrassegulv består RÅ terrassebord som er overflatebehandlet på 3 sider med en gråbrun
oljebasert, vannfortynnbar terrassebeis og deretter trykkimpregnert.
- Det leveres glassrekkverk som inntegnet på salgstegninger. Det blir benyttet 2x4mm klart glass
mellom galvaniserte stålstolper.
- Det leveres glassrekkverk i trapp til takterrasse med klart 2x4mm glass mellom galvaniserte
stålstolper. Trapp leveres i stål og galvanisert/malt med gittertrinn.
- Alle tak tekkes med sort ett-lags takbelegg.
- Det leveres glasstak over inngangsparti.
- Innvendige synlige limtredragere leveres behandlet i samme farge som tak.
- Det leveres innvendig nedløp med taksluk på hovedtak. Svalganger og bod leveres med skjult
takrenne og synlig utvendig nedløp.
- Vinduer og terrassedører leveres med U-verdi 1,2 W/m2K, fra NorDan. Aluminiumsbekledning
utvendig. Store vinduer i stue leveres med soldempende glass. Vinduer og terrassedører leveres i
grå farge.
- Nordan Ytterdør Favoritt Bjørnen m/rundt klart glass. Dør leveres med grå farge.
- Boddør leveres som labankdør med samme farge som yttervegg men med stående panel.
- Terrassedør leveres fra NorDan
- Innvendige dører leveres fra Scanflex, type Trend 1 m/dempelist. Skyvedør til bad leveres med
Soft-Close - dempet lukkefunksjon og hakelås. Alle innerdører leveres hvitmalte.
- Det leveres Kährs parkett - Eik Abetone hvit, 3-stavs i stue, kjøkken og soverom. I entre, wc og bad
leveres det 30x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt plate.
Gulv
Det leveres flytende parkettgulv på støpt plate. Det benyttes parkettunderlag med diffusjonssperre
under parkett på alle rom unntatt våtrom, wc, entre som leveres med flis.
- Det leveres Kährs parkett - Eik Abetone hvit, 3-stavs i stue, kjøkken og soverom.
- I entre, wc og bad leveres det 30x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt plate.
Vegger
Innvendige delingsvegger bygges av 36x98mm bindingsverk av tre som isoleres med 100mm
mineralull for å dempe lyd og kles med enten gipsplater eller trepanel.
- Panelvegger: Behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
- Gipsvegger: Strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
- Våtrom: På våtrom der vegger skal kles med fliser legges det ett lag OSB-plate og ett lag sopp- og
fuktresistent plate før vegger flislegges.
Himling
Innvendig flat himling bestående av enten gips eller trepanel. Ved trepanel legges panel vinkelrett på
takstol. Himling lektes ned 30x48mm fra takstol for både gips og panel.
- Trepanel: Himling er behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
- Gips: Himling strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Bad & våtrom
Badene blir bygget etter tekniske forskrifter (TEK 17), (BVN blir brukt som oppslagsverk for
utførende). Gulv blir sparklet med fall til slukrenne etter forskrifter på bad. Det benyttes
membranplater og smøremembran på vegger før flislegging og 2-komponent smøremembran på
gulv. Utenpåliggende veggsisterne blir flislagt med samme flis som vegg.

Bad 1
- Vegghengt do Alterna Nika veggskål m/ soft close sete og lokk
- Alterna Malin servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans
- Alterna Atina speil 80cm m/ integrert LED-lys
- A-Collection Azur II servantbatteri.
- A-Collection Azur dusjbatteri med A-Collection EasySpray dusjsett
- Dansani Match foldedører 90x90 dusjhjørne. Klart glass/ krom prof.
- Høiax Expand 200L bereder
- Purus Line Twist slukrenne 90cm
- Frostfri utekran for kaldtvann plassert som vist på salgstegning
Bad 2
- Vegghengt do Alterna Nika veggskål m/ soft close sete og lokk
- Alterna Malin servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans
- Alterna Atina speil 80cm m/ integrert LED-lys
- A-Collection Azur II servantbatteri
- A-Collection Azur dusjbatteri med A-Collection EasySpray dusjsett
- Dansani Match foldedører 90x90 dusjhjørne. Klart glass/ krom prof.
- Kran og avløp for vaskemaskin
- Purus Line Twist slukrenne 90cm
Kjøkken
Det leveres Sigdal kjøkken av typen Vidde - i hvit farge og med laminatbenkeplate i hvit betong og
Jazz dørhåndtak. Hvitevarer leveres fra Siemens og med skapventilator Crystall fra Røros.
A-Collection Azur kjøkkenbatteri m/ høy tut og avstenging for oppvaskmaskin
Elektro
Elektrisk anlegg leveres iht. bransjenormen NEK400:2018 med jordfeilbryter, overspenningsvern og
nødvendige antall el-punkter. Det blir utleverte egen punktliste og elektrotegning med punktplan ved
kontrakt.
- Varmekabler i alle flislagte gulv. Se romskjema
- Utelamper (spotter i svalganger)
- Spotter i vindfang, bad og WC
Alt materiell blir levert i Elko av stikk og brytere, i vanlig RS serie. Alfa leverer spotter og utelamper
samt SG dimmere, Micromatik MTC3 termostater og Nexans varmekabler samt Glamox varmeovner.
Opplegg til stekeovn, platetopp, vaskemaskin, tørketrommel, VVB og varmepumpe samt alle ting
som trenger faststrøm på kjøkken.
Ventilasjon
Det leveres mekanisk avtrekk fra kjøkken, våtrom og wc med utvendig ventilkappe med spjeld i
yttervegg. Runde veggventiler i plast i andre rom som har behov for det.
Bebyggelse
29 frittliggende hytter på egen selveiet tomt
Arealer
P-rom: 73 | 84 | 95 | 102 kvm
Bra:
78 | 88 | 99 | 106 kvm
Alle arealer er basert på arkitetkttegninger.
Oppvarming
- Elektriske varmekabler i alle flislagte gulver
- Varmepumpe luft/luft:
Toshiba Shorai 25 - Varmepumpe for nordisk klima. Fabrikkgaranti ned til -25°C. Shorai er ikke bare
elegant og effektiv, den er også spesialdesignet for det nordiske klimaet. Når gradestokken viser 15°C, avgir den 3000 W. Shorai kan, i likhet med andre Toshiba varmepumper, også brukes som
aircondition. Kan kobles til WIFI. Har du tilgang til internett har du full kontroll på varmepumpen.

Areal og eierform
Eiet tomt.
Tomt
Tomtene er under fradeling fra gnr. 64, bnr. 1 i Vestby kommune. Alle tomter vil få gjennomført
kartforretning og matrikkelføres med eget gnr. og bnr. Tomtene vil være eiet og tilhøre hver enkelt
tomt. Det vil være felles interne veier til hyttene som er private og vedlikeholdes i fellesskap av vel.
Felles lekeplass skal også vedlikeholdes og ivaretas av velet.
Tomten opparbeides og tilbakefylles med stedlige masser. Parkeringsareal og vegarealer blir
grusbelagt.
Feltene som skal fradeles er F2, F3, F4 og F5
Mulighet for utleie
For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om
varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt ovenfor plan og bygningsmyndighetene for
selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slik godkjennelse og bærer ingen risiko/ansvar for at
slik godkjennelse gis.
Det er ingen restriksjoner vedrørende utleie.
Type, eierform og byggeår
29 frittliggende fritidsboliger på egen selveiet tomt, under oppføring.
Parkering
På egen tomt
Vei/Vann/Avløp
Vei: Private veier
Vann: Tilknyttet via privat vann- og avløpslag
Avløp: Tilknyttet via privat vann- og avløpslag
Kostnader til vedlikehold vei, vann, og avløp må påregnes.
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter faktureres fra Vestby kommune og Movar for renovasjon. Kostnader er stipulert
til ca. kr. 5.000,-. Det er ikke eiendomsskatt pr. d.d.
Andre løpende avgifter
Kommunale avgifter
Velavgift
Konsesjon / odel
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Regulering
Eiendommene er regulert under reguleringsplan med ID 0248 - Stjernåsen detaljregulering. Planen
er endelig vedtatt med ikrafttredelse 15.10.2018.
http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0211/GjeldendeBestemmelser/0248_Bestemmelser.PD
F
Brukstillatelse / ferdigattest
Selger plikter å fremlegge ferdigattest, minimum midlertidig brukstillatelse, før overtagelse av
eiendommen.
Heftelser/rettigheter
Følgende rettigheter vil tinglyses ifb med matrikkelføring av nye bnr.:
- Veirett til hver enkelt hytte
- Vedlikeholdsplikt for felles lekeplass

- Erklæring om rett til bruk av felles lekeplass
Følgende rettigheter er tinglyst på gnr. 64, bnr. 1, pr. 19.11.2019.Kjøper må akseptere tinglysing av
eventuelle avtaler som er nødvendige i forbindelse med utbygging av prosjektet, samt eventuelle nye
servitutter kan tinglyses av utbygger, før overtagelse.
1911/900078-1/5 Bestemmelse om veg
30.10.1911
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:6
1924/900268-1/5 Bestemmelse om veg
09.01.1924
RETTIGHETSHAVER SELGEREN
M.FL.BEST.
Gjelder denne registerenheten med flere
1933/900124-1/5 Bestemmelse om veg
08.11.1933
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:6
Gjelder denne registerenheten med flere
1939/1857-1/5 Bestemmelse om veg
05.07.1939
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:15
Bestemmelse om vannrett
1944/2813-1/5 Bestemmelse om veg
30.10.1944
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:16
1951/2385-2/5 Bestemmelse om veg
18.06.1951
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:17
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:18
Overført fra: 0211-64/4
1952/1280-2/5 Bestemmelse om veg
20.03.1952
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:19
Overført fra: 0211-64/4
1954/3956-2/5 Bestemmelse om veg
26.08.1954
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:23
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
1958/148-1/5 Bestemmelse om veg
16.01.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:20
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
1958/149-1/5 Bestemmelse om veg
16.01.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:22
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4

1958/174-1/5 Bestemmelse om veg
18.01.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:20
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
1958/2874-2/5 Bestemmelse om veg
18.08.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:30
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Overført fra: 0211-64/4
1958/3126-1/5 Best. om adkomstrett
01.09.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:31
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1958/3693-3/5 Best. om adkomstrett
10.10.1958
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:34
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Med flere bestemmelser
Overført fra: 0211-64/4
1961/445-1/5 Best. om adkomstrett
04.02.1961
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:33
Bestemmelse om veg
Overført fra: 0211-64/4
1961/990024-1/5 Elektriske kraftlinjer
12.06.1961
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Gjelder denne registerenheten med flere
1962/2639-1/5 Bestemmelse om bebyggelse
20.06.1962
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:6
BYGGEFORBUD PÅ NÆRMERE ANGITT AVSTAND
Gjelder denne registerenheten med flere
1963/3891-1/5 Bestemmelse om vannrett
15.08.1963
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:32
Bestemmelse om strandlinje
Overført fra: 0211-64/4
1963/4018-1/5 Erklæring/avtale
23.08.1963
Bestemmelse om benyttelse

RETTIGHETSHAVER VESTBY KOMMUNE
Overført fra: 0211-64/4
1967/455-2/5 Bestemmelse om veg
27.01.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:106
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
1967/715-1/5 Bruksrett
10.02.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:89
Overført fra: 0211-64/4
1967/716-1/5 Bruksrett
10.02.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:90
Overført fra: 0211-64/4
1967/1707-3/5 Bestemmelse om veg
13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:91
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1708-3/5 Bestemmelse om veg
13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:94
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1711-3/5 Bestemmelse om veg
13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:96
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1713-3/5 Bestemmelse om veg
13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:99
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1716-2/5 Bestemmelse om veg
13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:102
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1719-2/5 Bestemmelse om veg

13.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:104
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/1773-3/5 Bestemmelse om veg
15.04.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:88
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/2521-3/5 Bestemmelse om veg
29.05.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:93
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/2522-3/5 Bestemmelse om veg
29.05.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:95
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/2525-3/5 Bestemmelse om veg
29.05.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:92
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/2755-2/5 Bestemmelse om veg
08.06.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:105
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/3049-3/5 Bestemmelse om veg
21.06.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:97
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/3433-2/5 Bestemmelse om veg
06.07.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:103
Bestemmelse om vannrett

BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/4104-2/5 Bestemmelse om veg
15.08.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:107
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1967/6203-3/5 Bestemmelse om veg
24.11.1967
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:101
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1968/1248-2/5 Bestemmelse om vannrett
15.03.1968
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:98
Bestemmelse om veg
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1968/1676-3/5 Bestemmelse om veg
04.04.1968
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:100
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/2936-4/5 Bestemmelse om veg
22.05.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:118
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/2940-3/5 Bestemmelse om vannrett
22.05.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:116
Elektriske kraftlinjer
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/3288-4/5 Bestemmelse om veg
06.06.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:119
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/3288-5/5 Bestemmelse om veg

06.06.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:152
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/4089-3/5 Bestemmelse om veg
07.07.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:114
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1969/8114-4/5 Bestemmelse om veg
22.12.1969
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:115
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1970/4964-1/5 Erklæring/avtale
26.08.1970
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: 0211-64/4
1970/5049-2/5 Bestemmelse om veg
28.08.1970
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:123
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1970/5051-2/5 Bestemmelse om veg
28.08.1970
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:124
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1970/5054-3/5 Bestemmelse om veg
28.08.1970
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:144
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1970/5055-3/5 Bestemmelse om veg
28.08.1970
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:145
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1970/5360-1/5 Bestemmelse om vannledning.

11.09.1970
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
RETTIGHETSHAVER STJERNÅSEN VANNVERK
Overført fra: 0211-64/4
1970/7197-1/5 Elektriske kraftlinjer
23.11.1970
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: 0211-64/4
1971/361-2/5 Bestemmelse om veg
21.01.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:132
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/363-4/5 Bestemmelse om veg
21.01.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:150
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/366-3/5 Bestemmelse om veg
21.01.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:134
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/369-4/5 Bestemmelse om veg
21.01.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:149
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/2257-3/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:126
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/2260-3/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:143
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:159
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4

1971/2261-4/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:135
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/2264-2/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:147
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/2267-2/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:146
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/2270-3/5 Bestemmelse om veg
14.04.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:148
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/3467-2/5 Bestemmelse om veg
02.06.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:141
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/3469-2/5 Bestemmelse om veg
02.06.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:133
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/4255-3/5 Bestemmelse om veg
01.07.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:127
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/4258-3/5 Bestemmelse om veg
01.07.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:136
Bestemmelse om vannrett

BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/6281-7/5 Bestemmelse om veg
29.09.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:142
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
1971/6849-2/5 Bestemmelse om veg
20.10.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:130
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1971/7687-1/5 Bestemmelse om bebyggelse
18.11.1971
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:6
BYGGEFORBUD PÅ NÆRMERE ANGITT AVSTAND
1972/501-2/5 Bestemmelse om veg
25.01.1972
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:131
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1972/1311-3/5 Bestemmelse om veg
28.02.1972
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:125
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1972/1578-3/5 Bestemmelse om veg
10.03.1972
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:129
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1972/1581-3/5 Bestemmelse om veg
10.03.1972
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:128
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1973/2849-2/5 Erklæring/avtale
08.05.1973
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:155
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4

1973/6913-1/5 Erklæring/avtale
19.10.1973
BESTEMMELSE OM KLOAKKRENSEANLEGG
Overført fra: 0211-64/4
Gjelder denne registerenheten med flere
1974/821-3/5 Bestemmelse om veg
31.01.1974
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:120
Bestemmelse om vannrett
BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V.
Overført fra: 0211-64/4
1981/10413-1/5 Bestemmelse om bebyggelse
10.11.1981
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:32
BYGGEFORBUD PÅ NÆRMERE ANGITT AVSTAND
1989/11168-8/5 Bestemmelse om veg
31.10.1989
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:158
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: 0211-64/4
2007/582777-5/200 Erklæring/avtale
18.07.2007
Rettighetshaver:ELVIA AS Org.nr: 980489698
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
2009/837577-1/200 Bestemmelse om veg
04.11.2009
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:100 F
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:124 F
rettighetshaver:Knr:0211 Gnr:64 Bnr:184
2012/963326-1/200 Jordskifte
14.11.2012
Jordskiftesak: 0200-2011-0013 Kjære Søndre
Akershus og Oslo jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
2013/476667-1/200 Erklæring/avtale
12.06.2013
Rettighetshaver:ELVIA AS Org.nr: 980489698
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings luftkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om veg
2013/1097503-1/200 Best. om vann/kloakkledning.
17.12.2013
Rettighetshaver: KYSTLINJEN VANN & AVLØP SA Org.nr: 911734451
Rett til å anlegge et vann- og avløpsanlegg.

Adkomst
Det er enkelt å finne veien til Hulvika. Enten startstedet er Oslo eller Østfold, bringer E6 deg raskt til
Vestby. Her tar veien av vestover, og ferden går videre mellom sparsom bebyggelse og mange trær.
Erikstadveien er svingete, men i god stand, og snart viser skilt og vei videre til Krokstrand. Idet
trærne viker og utsikten tar over, er du så godt som framme - ved Hulvikveien og Lundeveien. Fra
Oslo tar kjøreturen under en time. Kommer du sørfra via Son, går ferden over elven Såna og videre
langs Kolåsveien og Erikstadveien.
Overtagelse
- Byggetid er i utgangspunktet beregnet til 270 dager, men dette kan bli endret for de enkelte hytter
avhengig av antall hytter som er solgt og/eller under oppføring. Byggetid for det konkrete salget vil bli
endelig fastsatt ved kontraktinngåelse.
- Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering.
- Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel.
- Selger kan hvis han vil kalle inn til en forhåndsbearing ca. 2-4 uker før arbeidene vil være fullført.
Ved overlevering vil kjøper motta en bruksanvisning (FDV mappe) med informasjon om de produkter
som er brukt i fritidsboligen og med tips i forhold til vedlikehold. Kjøper må sette seg inn i denne og
etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som er angitt. Reklamasjoner som skyldes manglende
vedlikehold eller uriktig bruk vil bli avvist. Dette gjelder også ved forekomster av heksesot.
Eiendommen overtas i byggerengjort stand. Med byggerengjort menes utrydding, kosting og
støvsuging av hytta.
Omkostninger
Pris
5 200 000 – 8.400.000,- (Fast pris)
Omkostninger
xx.xxx,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: x.xxx.xxx,-)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------xx.xxx,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Fra kr. X.xxx.xxx,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:
Mot garanti etter bustadoppføringslova § 12 stillet av utbygger:
10 % av kjøpesum
Før overtagelse:
90 % av kjøpesum samt omkostninger og evt. tilvalg
Selger stiller forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47. Innbetalt forskuddsbeløp fra kjøper vil
derfor utbetales selger som delbetaling. Renter på forskudd tilfaller selger.
Renter på sluttoppgjør tilfaller kjøper frem til overtagelse og overskjøting av eiendommen.
Utbetaling av sluttoppgjør til selger vil finne sted når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er
utstedt, overtagelse og overskjøting er gjennomført.
Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til forskuddsbetaling fra/på vegen av kjøper for
forskuddsbeløp (f.eks. kjøpers bank).

Priser
Priser og omkostninger fremgår av vedlagte prisliste. Prisene er faste og vil ikke bli gjenstand for
indeksregulering. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boliger som ikke er solgt uten
foregående varsel. Det tas forbehold om endringer i av de offentlige gebyrene som f.eks.
dokumentavgift, tinglysningsgebyr og mva.
Budgiving
Bud/kjøpetilbud inngis på vedlagte budskjema og behandles i åpningstiden. Budet skal opplyse om
sannsynlig finansiering og er bindende for budgiver hvis det ikke er tatt spesielle forbehold. Prisene
er faste, og prinsippet "førstemann til mølla" benyttes.
Tilvalg
Det legges opp til muligheter for individuelle tilpasninger/tilvalg til standard i boligene mot tillegg i pris.
Det vil bli avtalt tidspunkt for gjennomgang av tilvalg, og det vil bli gitt tidsfrister for tilvalgsendringer.
Avtalte tilvalg forutsettes innbetalt før innflytting kan finne sted. Det vil ikke være muligheter til å
foreta egeninnsats eller benytte andre leverandører før etter at overtagelse har funnet sted. Se
leveransebeskrivelsen for nærmere utdyping av standard.
Hulvika vil bestå av konsepthytter spesielt utviklet for dette hyttefeltet. Individuelle tilpasninger er
begrenset som det vil fremgå av tilvalgsliste. Dersom kjøper ikke bestiller endringer eller tilvalg har
kjøper rett på en rabatt fra kjøpesummen pålydende NOK 15.000.
Forsikring
Prosjektet vil være forsikret via entreprenørforsikring frem til overtagelse. Kjøper har ansvar for
forsikring fra og med overtagelse. Det legges opp til at hver husstand tegner sin egen
bygningsforsikring og innboforsikring.
Boligselgerforsikring
Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring, etter retningslinjer fra forsikringsselskapet.
Boligkjøperforsikring
Kjøper har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Meglers vederlag
Provisjon kr. 50.000,- inkl. mva pr. enhet inkludert oppgjør, tilrettelegging og visninger.
Krav på dekning av direkte utlegg
Finansiering
Foss & co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å
skaffe gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en
internavregning mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Solgt ihht. bustadoppføringsloven
Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av
innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som
skal tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Etter hvitvaskingsloven er megler forpliktet til å gjennomføre identitetskontroll av partene i en
eiendomshandel. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om en mistenkelig transaksjon, kan megler stanse gjennomføring av transaksjonen. Megler er pliktig
til evt. å sende melding til Økokrim uten orientering til partene.

Prospekt
Vi gjør oppmerksom på at denne nettannonsen kun er et utdrag av salgsprospektets fullstendige
eiendomsopplysninger. Alle som vurderer å inngi kjøpstilbud på en eiendom, må sette seg inn i alle
prospektets opplysninger. Bestill prospekt via link i denne annonse eller kontakt megler.
Utførelse & Toleranseklasser
Materialer og utførelse angis i toleranseklasser iht. Norsk Standard 3420.
- For avvik på ferdige overflater/konstruksjoner for leverandørens leveranser, gjelder NS 3420-0
toleranseklasse C for innvendige og toleranseklasse D for utvendige overflater/konstruksjoner.
- Grunnmur og støpt plate skal tilfredsstille NS 3420, toleranseklasse B, med avvik max +/- 3 mm.
- Tre er ett «levende» materiale som påvirkes av luftfuktighet og temperatur. Variasjon i krymp/
krympesprekker må påregnes.
- Behandlede overflater som paneler, listverk/utforinger etc., leveres med synlig spikring.
- I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke
innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.
- Det må kunne påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger,
sanitærutstyr, osv. Slik innkassing vil ikke alltid fremgå av tegningsgrunnlaget.
- Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre
glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.
Energimerking
Alle nye hytter som selges etter 1.juli 2010 skal energimerkes. Hyttene i dette prosjektet bygges etter
TEK17. Tiltakshaver har pr. d.d ikke energimerket hyttene. Selger skal sørge for at hyttene har en
energiattest med energimerke, og vil utstede energiattest senest ved overlevering av hytten.
Bustadoppføringsloven og garantier
Hyttene selges i henhold til Lov om bustadoppføring, og selger plikter å stille garantier jfr.
Bustadoppføringslova § 12.
Dersom kjøper ikke er forbruker, vil selger avtale seg bort fra det vernet som Bustadoppføringslova gir.
Kun vesentlige feil og mangler vil i så fall gjøres gjeldende, og kjøper gis ingen rett til å deponere
omtvistet beløp.
Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter er kjøper/sameie
ansvarlig for å tegne forsikring.
Ligningsverdi
Det året en fritidseiendom står ferdig, skal formuesverdien settes til 30 prosent av eiendommens
kostpris inkludert grunn eller 30 prosent av eiendommens markedsverdi.
Videresalg før overlevering
Salg av kontraktposisjonen er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere
begrunnelse kreve gebyr for slik godkjenning eller nekte slik godkjenning.
Diverse
Kjøper skal ikke utføre egeninnsats før overtakelsen dersom ikke annet er avtalt. Kjøper eller andre
som kjøperen svarer for har ikke tillatelse til å gjøre søknadspliktige bygningsmessige arbeider i bolig i
perioden mellom midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Ansvarlig søker skal eventuelt godkjenne
slike endringer, og mislighold medfører erstatningsansvar dersom ferdigattest blir forsinket eller ikke
kan utstedes på grunn av dette.

Særlige bestemmelser
Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger
av bustadoppføringslova § 3.
Ytelser som ikke er inkludert i kontraktssummen, men som er nødvendige for å ta boligen i vanlig bruk,
er særskilt spesifisert i leveransebeskrivelsen, dette iht. bustadoppføringslova §13.
Kontraktsdokumentene utfyller hverandre. Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som
strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og
bestemmelser utarbeidet særskilt for denne kontrakten, foran standardiserte bestemmelser.
Dersom en ytelse er ulikt angitt på tegning og i leveransebeskrivelse eller i salgsoppgave, gjelder
leveransebeskrivelsen.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming og farger.
Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom selger anser det som nødvendig, men
eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard.
Det tillates i utgangspunktet ikke overdragelse av rettsposisjoner iht. kjøpekontrakten før overtagelse
har funnet sted. Dersom helt spesielle omstendigheter tilsier at det må være rimelig å gjøre en slik
transportering, vil selger kunne tillate dette etter nærmere avtale. Det vil påløpe et
administrasjonsgebyr til selger på kr. 30 000,- og til megler på kr. 30 000,-. Det vil ikke under noen
omstendighet tillates at en profesjonell part videreselger sin kontrakt før overtagelse.
Det må påregnes at det vil forekomme anleggsarbeider i området etter overtagelse, og kjøper godtar
at det vil kunne forekomme noe støy, støv, redusert fremkommelighet mm. i byggeperioden for
prosjektet.
Eiere vil være forpliktet til medlemskap i et evt. fremtidig grendelag eller velforening, som skal forvalte
evt. felles eiendom/råderett, som f.eks. område til lekeplasser og evt. andre fellesområder samt felles
renovasjonsanlegg etc.
Dersom noe av vederlaget er omtvistet, skal betalingen likevel regnes for å ha skjedd dersom den
omtvistete delen er deponert på meglers klientkonto og resten er betalt i henhold til
bustadoppføringslova § 49.
Med mindre annet er avtalt under pkt. 16, skal alle gebyrer og avgifter i forbindelse med utbyggingen
samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk og lignende være inkludert i kontraktssummen.
Avbestilling
Kjøper kan før igangsettingstillatelse er gitt, avbestille mot et avbestillingsgebyr på
kr. 50 000,-.
Kjøper kan etter at igangsettingstillatelse er gitt, avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova
§§ 52 og 53. Slik avbestilling kan gi selger rett til økonomisk kompensasjon.
Forbehold/presiseringer
Selger tar følgende forbehold for oppfyllelse av avtalen.
- At alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger
- At Prosjektets byggelån er åpnet
- At selger beslutter igangsetting
Det er ingen krav om forhåndssalg i prosjektet.
Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen, salgsoppgaven og plantegninger. I slike
tilfeller er det alltid leveranse-beskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik, er det den
endelige prosjektbeskrivelsen ved kontraktsinngåelse som gjelder. Omfanget av leveransen er
begrenset til denne.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig.
Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike
endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende.
Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte
utformingen, material- og fargevalg av prosjektet. Plantegninger og skisser i denne salgsoppgaven er
ikke i målestokk. Alle frihåndstegninger som perspektiv, møbelplaner, 3D-illustrasjoner og bilder i
prosjektet er av illustrativ karakter og inneholder innredning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen.
Alle frihåndstegninger som perspektiv, møbelplaner, 3D illustrasjoner og bilder i prosjektet er av
illustrativ karakter og inneholder innredning, detaljer og beplantning mv. som ikke inngår i avtalen.
Stiplede løsninger/innredninger leveres ikke.»
Situasjonskartet er av en slik karakter at den ikke kan anses som et kart, men er en
illustrasjonsskisse. Situasjonskartet er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.
Eiendomsmegler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å
melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg
Prisliste, datert 16.12.2019
Leveransebeskrivelse datert 29.11.2019
Situasjonskart
Utkast til kjøpekontrakt
Bygningstegninger for type C, datert 08.11.2019
Bygningstegninger for type D, datert 05.11.2019
Bygningstegninger for type B, datert 08.11.2019
Bygningstegninger for type A, datert 08.11.2019
Forbrukerinformasjon om budgivning
Kjøpstilbud / midlertidig kontrakt
Denne salgsoppgave av dato 16.12.2019 er kun komplett med vedlegg og prisliste. Det tas forbehold
om trykkfeil i leveransebeskrivelsen og salgsoppgave.

VEDLEGG B til avtaledokument

rev.dato: 29.11.2019

LEVERANSEBESKRIVELSE

HULVIKA A & B MODELL
Forbehold
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.
Det kan forekomme avvik mellom salgsoppgave, prospekt, annonser, nettsider, opplysninger som kan være gitt
muntlig osv. Denne leveringsbeskrivelsen gjelder som eneste beskrivelse og er vedlegg til kontrakt om kjøp av
fritidsbolig. Enkelte illustrasjoner i salgsoppgave, prospekt og tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i
samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer,
fellesarealer, materialvalg, beplantning, fargesetting etc.
Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike fra faktisk produkt.
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1 INNLEDENDE PRESISERINGER
Denne leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår ved
leveranse fra Tinde Hytter AS med underleverandører til prosjektet Hulvika Hyttegrend i Vestby
kommune.
Leveransebeskrivelsen er et kontraktsdokument og skal undertegnes av begge parter. Endringer som
foretas etter avtaleinngåelse skal spesifiseres på eget formular (endringskontrakt) og undertegnes av
begge parter.
Leveransebeskrivelser kan angi fabrikater og produktbetegnelser på komponenter og bygge artikler.
Tinde Hytter AS betinger seg retten til å kunne foreta valg av andre fabrikater, forutsatt at disse holder
tilsvarende kvalitet og er tilsvarende prisklasse.
Denne leveransebeskrivelsen overstyrer muntlige avtaler.

1.1 GENERELT
Leveransen er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17), gjeldende fra 1/1/2019, og fyller
gjeldende krav i Plan og Bygningsloven med de forskrifter som er gjeldende for fritidsbebyggelse med
en bruksenhet med størrelse mellom 70 og 150 m2 BRA. Deler av arbeidene sorterer inn under
spesielle fagområder og blir leid inn av godkjente underentreprenører. Her nevnes graving, el-, rør-,
malerarbeid osv.
Leveransen er å forstå nøkkelferdig bygg med kjøkkeninnredning inkludert hvitevarer og innredning på
bad. Det bemerkes at innredninger, møbler, beplantninger, osv. som kan komme frem på tegninger
ikke er med i leveransen.
I noen tilfeller kan det inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å foreta mindre endringer i
materialvalg og konstruksjoner. Det forutsettes at endringer ikke skal påvirke kvalitet og pris. Ved slike
hendelser må Tinde Hytter AS ta forbehold om å foreta nevnte endringer.

1.2 GARANTIER
Fra leverandør stilles garanti iht. bustadoppføringslova §12 og §47.

1.3 FORSIKRINGER
Utbygger vil i oppføringsperioden ha bygget forsikret i egen byggeforsikring. Byggeforsikringen
gjelder frem til bygget overtas av kjøper. Forsikring omfatter brann og annen skade.

1.4 FDV DOKUMENTASJON (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
Ved overlevering vil kjøper motta en bruksanvisning (FDV mappe) med informasjon om de produkter
som er brukt i fritidsboligen og med tips i forhold til vedlikehold. Kjøper må sette seg inn i denne og
etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som er angitt. Reklamasjoner som skyldes manglende
vedlikehold eller uriktig bruk vil bli avvist. Dette gjelder også ved forekomster av heksesot.
Kjøper kan skrive en egen serviceavtale på vedlikehold av taket med tak-leverandør.
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1.5 ANSVAR OVENFOR OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Tinde Hytter AS er ansvarlig søker og har iht. SAK10 ansvar etter plan og bygningsloven mot offentlig
myndighet for de arbeider som omfattes av omsøkt tiltak. Dette innebærer en standard ett-trinns
søknad med ferdigattest. I enkelte saker kan det være forhold som gjør at det blir nødvendig med
utvidede søknadsprosesser. Ansvarsforhold mot offentlig myndighet for de arbeider som inngår i Tinde
Hytter AS sin leveranse, dekkes av Tinde Hytter AS sin sentrale godkjenning for ansvarsrett, eller ved
samarbeidende underentreprenører sin godkjenning for ansvarsrett.

1.6 RIGG OG DRIFT
Tinde Hytter AS har ansvaret for forskriftsmessig rigg av byggeplass, herunder nødvendig
mannskapsbrakke, container, stillas, håndtering av bygningsavfall fra egne arbeider og byggestrøm.

1.7 AVSLUTTENDE RYDDING, BYGGRENGJØRING M.M
Hyttene leveres i byggrengjort stand med det menes det; rydding og støvsuging. Kjøper må påregne
seg utvask etter overtakelse.

1.8 SKJEGGKRE OG HEKSESOT
Skjeggkre:
Viser til eget vedlegg til kontrakt fra Boligprodusentenes Forening – informasjon til kunde om
skjeggkre, for mer informasjon.
Heksesot:
Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inn i boligene.
God ventilasjon de første årene er viktig for å unngå dette. Heksesot har flere årsaker, hvor både
bruken, boligen og andre forhold medvirker. Boligens FDV dokumentasjon gir detaljert informasjon.

1.9 UTFØRELSE OG TOLERANSEKLASSER
Materialer og utførelse angis i toleranseklasser iht. Norsk Standard 3420.
•

For avvik på ferdige overflater/konstruksjoner for leverandørens leveranser, gjelder NS 3420-0
toleranseklasse C for innvendige og toleranseklasse D for utvendige overflater/konstruksjoner.

•

Grunnmur og støpt plate skal tilfredsstille NS 3420, toleranseklasse B, med avvik max +/- 3 mm.

•

Tre er ett «levende» materiale som påvirkes av luftfuktighet og temperatur. Variasjon i krymp/
krympesprekker må påregnes.

•

Behandlede overflater som paneler, listverk/utforinger etc., leveres med synlig spikring.

•

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge
disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

•

Det må kunne påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger,
sanitærutstyr, osv. Slik innkassing vil ikke alltid fremgå av tegningsgrunnlaget.

•

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre
glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.
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2 GRUNN- OG BETONGARBEIDER
Alle støpte plater og grunnmursløsninger prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav,
med tanke på energikrav, radon og bæresystemer. Plassering av nødvendige fundamenter for
bærevegger, søyler etc. prosjekteres og konstrueres på bakgrunn av gjeldende arbeidstegninger.

3 YTTERVEGGER / OVERFLATEBEHANDLING
3.1 YTTERVEGGER
Ytterveggene består av liggende dobbelfals NY type, 60 grader 19x148mm kledningsbord i gran,
23mm vertikal sløyfe, vindtette asfaltplater, 36x198mm justert bindingsverk, 200mm isolasjon, 1 lag
plast, 30mm lekt, innvendig kledning bestående av enten gips eller stående trepanel (se pkt. 10)
Skjøtebord ved liggende kledning må påregnes. Utvendig og innvendige hjørnekasser med
22x98/123mm rettkant bord. Dør- og vindusomramming med rettkant bord 22x48mm som sidestolper.

3.2 NORD FABRIKKBEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING
NORD er en tøff fasade som både tåler og ser ut som om den har vært ute mer enn en vinternatt. Med
sitt naturlige værbitte utseende, hvor treets patina og struktur allerede er hentet frem, vil NORDbehandlingen gi hytta et solid og tidløst uttrykk, med samme naturlige, sølvgrå farge som setra på
fjellet og naustene langs vår værbitte kyst.

Furet, værbitt og beskyttet med miljøvennlig impregnering for minimalt vedlikehold.
NORD grankledning er 4-sidig beskyttet med miljøvennlig impregnering og behøver ingen videre
etterbehandling. Den grå pigmenteringen gjør at treets vakre og naturlige gråning skjer samtidig som
treverket er beskyttet.
NORD er produsert av kortreist, norsk gran. Kledningen impregneres med et organisk, høyt konsentrert
råtehemmende middel som trykkes 1-3 mm inn i bordet. Behandlingen er tilsatt fargepigmenter og
forsterker som blir liggende på yttersiden av kledningen. Bordene leveres med finrillet framside, som
bidrar til en jevn struktur og et enhetlig transparent, grålig uttrykk.
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3.3 MINIMALT VEDLIKEHOLD
Alle drømmer vi om vedlikeholdsfrie hus og hytter. NORD grankledning vil ikke kreve videre
etterbehandling.
Eventuell vask og renhold av kledningen gjøres med forsiktighet og uten bruk av høytrykkspyler. Noe
avrenning av fargepigmenter vil kunne oppstå.

4 TERRASSER
Terrassegulv består av trykkimpregnerte justerte bjelker og gulv av trykkimpregnerte justerte bord og
leveres i dimensjon 28x120mm.
Nivå på terrasser vil tilpasses terrenget på tomten og det kan forekomme nivåforskjeller.

4.1 TERRASSEBORD
Signatur Grå er et vakkert, beiset terrassebord utviklet for nordiske hager, trender og klima.
Terrassebordet Signatur er impregnert for å gi utegulvet den beste beskyttelsen før det tørkes og
beises i en varm gråtone.

Beste beskyttelse gir lengst levetid
Signatur Grå terrassegulv er et trygt valg da det har de samme solide kvalitetene som impregnerte
terrassebord, og er ferdig tørket og industrielt beiset med Jotun Industri terrassebeis. De små rillene gir
bordet et jevnt og harmonisk uttrykk og gir beisen et bedre heftgrunnlag.
Terrassebordet Signatur er trykkimpregnert og dermed beskyttet mot råte- og insektangrep. Bordet
impregneres før det tørkes til ca. 17%. Med kraftige børster blir det påført ett strøk med Jotuns Industri
Terrassebeis, før bordet igjen tørkes før pakking.

4.2 REKKVERK TIL TERRASSE
Det leveres glassrekkverk som inntegnet på salgstegninger. Det blir benyttet 2x4mm klart glass mellom
galvaniserte stålstolper.

4.3 TRETRAPPER TIL TERRASSE
Inntegnete tretrapper til terrasse blir plassbygd av terrassebord og eventuelt tilpasses terrenget.
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5 TAKTEKKING OG KONSTRUKSJONER
Alle tak tekkes med sort ett-lags takbelegg. Takvann til hovedbygning ledes til innvendige nedløp og
Takvann fra svalganger og boder ledes ut til terrenget. Parapetbeslag og andre nødvendig beslag er
medberegnet og leveres i plastbelagt stål.

5.1 TAKKONSTRUKSJONER:
Hovedtak:
Takkonstruksjoner leveres som kompakt, uluftet tak, med både dampsperresjiktet og isolasjonen
plassert på oversiden av takets bæresystem.
Taktekking bygges opp av I-bjelker (uisolert), OSB plater 18 mm, dampsperre, isolert med trykkfast
mineralull og med ett-lags takbelegg, sort farge. Taket isoleres iht. krav i TEK17.
Det leveres med nødvendig antall innvendige taksluker og nødoverløp som prosjektert av leverandør.
Svalganger og boder:
Tak leveres uisolert med nødvendig tekking og med samme uttrykk som hovedtak. Det leveres synlig
utvendig nedløp. I himling på svalganger brukes det panel av samme kvalitet som utvendig kledning.
Glasstak:
Det leveres glasstak over inngangsparti.
Dragere:
Innvendige synlige limtredragere leveres behandlet i samme farge som tak. Noe fargeforskjell kan
forekomme.

5.2 TAKRENNER, NEDLØP OG BLIKKENSLAGER
Det leveres innvendig nedløp med taksluk på hovedtak. Svalganger og bod leveres med skjult takrenne
og synlig utvendig nedløp.
Alle beslag leveres i plastbelagt stål.
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6 VINDUER OG TERRASSEDØRER
Vinduer og terrassedører leveres med U-verdi 1,2 W/m2K. Aluminiumsbekledning utvendig. Store
vinduer i stue leveres med soldempende glass. Vinduer og terrassedører leveres i grå farge.

Alle NorDan vinduer leveres med utvendig tilnærmet vedlikeholdsfri aluminiumsbekledning.
Aluminiumsbekledning
NorDans aluminiumsbekledning er tilnærmet vedlikeholdsfri. NorDans kvalitetskriterier, gir deg som
kunde den beste behandlingen av pulverlakkering av aluminium på markedet. Dette resulterer i en
tilnærmet vedlikeholdsfri opplevelse av dine vinduer. Alle NorDan-vinduer har vakuumimpregnert
trevirke, og dette er et viktig bidrag til høy ytelse som varer. På innsiden får du alle fordelene ved et
trevindu, mens du på utsiden får et robust produkt som holder uværet på avstand.

Modern karm
Karmene leveres i Modern, som er spesielt
tilpasset det noe strammere og gjerne mer
minimalistiske preget. Modern har kun en
elegant og subtil avrunding mot ytterkanten.
Det betyr færre visuelle detaljer, og et generelt
mer renskåret uttrykk.

Side 8 av 13

LEVERANSEBESKRIVELSE HULVIKA HYTTEGREND

HULVIKA A & B MODELL

7 DØRER
7.1 YTTERDØR
Nordan Ytterdør Favoritt Bjørnen m/rundt klart glass. Dør leveres med grå farge. Hoppe dørvrider
Stockholm F1. Elektronisk dørlås kan leveres som tilvalg.

7.2 BODDØR
Leveres som labankdør med samme farge som yttervegg men med stående panel. Inkludert vrider og
dørlås.

7.3 TERRASSEDØRER
Leveres fra Nordan som spesifisert under pkt. 6 og med utvendig sylinder og likelåsende med ferdig
montert brems + ekstra nøkler.

7.4 INNVENDIG DØRER
Scanflex Trend 1 m/dempelist og dørvrider Habo Denver i sort utførelse. Det leveres flat terskel i
våtrom. Skyvedør til bad leveres med Soft-Close - dempet lukkefunksjon og hakelås vil din skyvedør
Alle innerdører leveres hvitmalte.
Scanflex Trend 1

Habo Denver sort dørvrider
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8 GULV
Det leveres flytende parkettgulv på støpt plate. Det benyttes parkettunderlag med diffusjonssperre
under parkett på alle rom unntatt våtrom, wc, entre og kjøkken som leveres med flis.
Det leveres Moelven 1-stavs eikeparkett Rustic i stue og soverom. På kjøkken, entre, wc og bad leveres
det 60x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt plate.
Se også romskjema.
Innvendig trapp
Innvendige trapper mellom stue og kjøkken består av 1-stavs eik i trinn og stusstrinn (L-form) somer
behandlet med Osmo hardvoksolje i samme farge som parkettgulvet. Videre er det underliggende
vanger i furu.

9 HIMLING
Innvendig flat himling bestående av enten gips eller trepanel. Ved trepanel legges panel vinkelrett på
takstol. Himling lektes ned 30x48mm fra takstol for både gips og panel.
Trepanel: Himling er behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
Gips: Himling strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Se også romskjema.

10 INNVENDIGE VEGGER
Innvendige delingsvegger bygges av 36x98mm bindingsverk av tre som isoleres med 100mm
mineralull for å dempe lyd og kles med enten gipsplater eller trepanel.
Panelvegger: behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu
Gipsvegger: strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Våtrom: På våtrom der vegger skal kles med fliser legges det ett lag OSB-plate og ett lag sopp- og
fuktresistent plate før vegger flislegges.
Se også romskjema

11 LISTVERK OG UTFORINGER
Byggene leveres listefritt rundt vinduer og tak ved valg av gipspakke og med listverk ved valg av
panelpakke.
Taklist:

Se romskjema

Fotlist:

Se romskjema

Gerikt:

Se romskjema

Utforing:

Se romskjema
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12 BAD/VÅTROM
Badene blir bygget etter tekniske forskrifter (TEK 17), (BVN blir brukt som oppslagsverk for utførende).
Gulv blir sparklet med fall til slukrenne etter forskrifter på bad. Det benyttes membranplater og
smøremembran på vegger før flislegging og 2-komponent smøremembran på gulv.
Utenpåliggende veggsisterne blir flislagt med samme flis som vegg.

13 RØRLEGGER
Det leveres sanitærutstyr iht. gjeldene krav og som vist på salgstegning.
Det leveres og monteres følgende utstyr:
Utstyrsliste bad 1:
•

Vegghengt do Porsgrund Seven D veggskål m/ soft close sete og lokk

•

Linn Bad Emma servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans/ hvit matt/ Isbre

•

Linn Bad Fosse speil 80cm m/ LED sidelys, underlys, dimmer og stikkontakt

•

Damixa Fan servantbatteri krom

•

A-Collection Azur takdusjsett

•

A-collection Imber 90cm slagdør for dusjnisje. Klart glass/ krom prof.

•

Purus Line Twist slukrenne 90cm

Utstyrsliste bad 2:
•

Vegghengt do Porsgrund Seven D veggskål m/ soft close sete og lokk

•

Linn Bad Emma servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans/ hvit matt/ Isbre

•

Linn Bad Fosse speil 80cm m/ LED sidelys, underlys, dimmer og stikkontakt

•

Damixa Fan servantbatteri krom

•

A-Collection Azur takdusjsett

•

A-collection Imber 90x90 dusjdører innfellb. Klart glass/ krom prof.

•

Høiax Expand 200L bereder

•

Kran og avløp for vaskemaskin

•

Purus Line Twist slukrenne 90cm

•

Fordelerskap for rør i rør

•

Frostfri utekran for kaldtvann plassert som vist på salgstegning

Utstyrsliste kjøkken:
•

Damixa Pine kjøkkenbatteri m/ høy tut og avstenging for oppvaskmaskin

•

Pie 1/2" vannstoppeventil m/ følerkabel

14 ELEKTRO
Elektrisk anlegg leveres iht. bransjenormen NEK400:2018 med jordfeilbryter, overspenningsvern og
nødvendige antall el-punkter.
Det blir utleverte egen punktliste og elektrotegning med punktplan ved kontrakt.
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Nevner spesielt:
-

Varmekabler i alle flislagte gulv. Se romskjema

-

Utelamper (spotter i svalganger)

-

Spotter med dimmer i alle rom bortsett fra soverom som leveres med taklampe

-

ELKO PLUS lavtbyggende utstyr i SORT utførelse er med som standard

Alt materiell blir levert i Elko av stikk og brytere, stikk blir levert i 1,5 boks lave stikk
Alfa leverer spotter og utelamper samt SG dimmere, Micromatik MTC3 termostater og Nexans
varmekabler samt Glamox varmeovner. Opplegg til stekeovn, platetopp, vaskemaskin, tørketrommel,
VVB og varmepumpe samt alle ting som trenger faststrøm på kjøkken. Komfyrvakt blir levert av Sigdal
kjøkken.

14 KJØKKEN
Det leveres et høykvalitets kjøkken fra Sigdal kjøkken av typen UNO - et praktisk og renholdsvennlig
kjøkken. Kjøkkenet leveres i hvit farge (S2500-N) og med laminatbenkeplate i hvit betong og Jazz
dørhåndtak. Hvitevarer leveres fra Siemens og med benkeventilator fra RørosHetta på en stor
kjøkkenøy med hyller i bakkant mot stue.
Ventilator og platetopp i ett!
Røros Panorama er en unik ventilator som kommer opptil 30 cm opp fra platetoppen og gir effektivt
avtrekk gjennom svært høy lufthastighet. Velg mellom 10, 20 eller 30 cm, tilpasset høyden på grytene
og pannene dine.
Røros Panorama er RørosHetta sitt Premium-produkt, og den er et lite teknologisk vidunder. Når du
ikke lager mat forsvinner ventilatoren helt ned i platetoppen. Den tar ikke mer plass enn en vanlig
platetopp og leveres med et resirkulasjons-kit slik at lukt absorberes via monoblokkfiltre.

Røros Panorama benkeventilator
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15 VENTILASJON
For avtrekk fra kjøkken leveres resirkulasjons-kit slik at lukt absorberes via monoblokkfiltre.
Det leveres mekanisk avtrekk fra våtrom og wc med utvendig ventilkappe med spjeld i yttervegg.
Runde veggventiler i plast i andre rom som har behov for det.

16 BODER
Ekstern bod bygges i samme utførelse som hytte og med labankdør. Bodene leveres uisolerte. Det
leveres stikkontakt og taklampe med bryter i bod.
Plassering tilpasses tomten og kunde vil bli presentert mulige plasseringer ut ifra hver enkelt tomt.

17 VARMEPUMPE
Toshiba Shorai 25 - Varmepumpe for nordisk klima. Fabrikkgaranti ned til -25°C. Shorai er ikke bare
elegant og effektiv, den er også spesialdesignet for det nordiske klimaet. Når gradestokken viser -15°C,
avgir den 3000 W. Shorai kan, i likhet med andre Toshiba varmepumper, også brukes som aircondition.
Kan kobles til WIFI. Har du tilgang til internett har du full kontroll på varmepumpesystemet.

18 ROMSKJEMA
Kjøper vil ved kjøp av hytte få valget mellom å innrede hytta med en gipspakke eller en trepanelpakke.
ROM

GULV

VEGGER

HIMLING

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

KJØKKEN

Flis 60x60 grå farge

STUE

1-stavs Moelven eikeparkett

SOVEROM

1-stavs Moelven eikeparkett

BAD

Flis 60x60 grå

WC

Flis 60x60 grå

ENTRE

Flis 60x60 Grå

TRAPP

Samme utførelse som gulv

Ingen rekkverk

LISTVERK

Fotlist Moelven Tidløs

Gips: Listefritt / Panel: Moelven Tidløs listverk

Gipsplater hvit farge /

60x60 grå

Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Ved ulikheter mellom leveransebeskrivelsen og romskjema, er romskjema styrende.

19 TILVALGSLISTE
Det vil bli laget eget tilvalgsskjema som kan benyttes for tilvalg. Dette tilvalgsskjemaet vil utgjøre en
del av kontraktsdokumentene.
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Forbehold
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.
Det kan forekomme avvik mellom salgsoppgave, prospekt, annonser, nettsider, opplysninger som kan være gitt
muntlig osv. Denne leveringsbeskrivelsen gjelder som eneste beskrivelse og er vedlegg til kontrakt om kjøp av
fritidsbolig. Enkelte illustrasjoner i salgsoppgave, prospekt og tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i
samsvar med leveranse, som møblering, fargevalg, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer,
fellesarealer, materialvalg, beplantning, fargesetting etc.
Alle produktbilder er ment som illustrasjoner og kan avvike fra faktisk produkt.
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1 INNLEDENDE PRESISERINGER
Denne leveransebeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår ved
leveranse fra Tinde Hytter AS med underleverandører til prosjektet Hulvika Hyttegrend i Vestby
kommune.
Leveransebeskrivelsen er et kontraktsdokument og skal undertegnes av begge parter. Endringer som
foretas etter avtaleinngåelse skal spesifiseres på eget formular (endringskontrakt) og undertegnes av
begge parter.
Leveransebeskrivelser kan angi fabrikater og produktbetegnelser på komponenter og bygge artikler.
Tinde Hytter AS betinger seg retten til å kunne foreta valg av andre fabrikater, forutsatt at disse holder
tilsvarende kvalitet og er tilsvarende prisklasse.
Denne leveransebeskrivelsen overstyrer muntlige avtaler.

1.1 GENERELT
Leveransen er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17), gjeldende fra 1/1/2019, og fyller
gjeldende krav i Plan og Bygningsloven med de forskrifter som er gjeldende for fritidsbebyggelse med
en bruksenhet med størrelse mellom 70 og 150 m2 BRA. Deler av arbeidene sorterer inn under
spesielle fagområder og blir leid inn av godkjente underentreprenører. Her nevnes graving, el-, rør-,
malerarbeid osv.
Leveransen er å forstå nøkkelferdig bygg med kjøkkeninnredning inkludert hvitevarer og innredning på
bad. Det bemerkes at innredninger, møbler, beplantninger, osv. som kan komme frem på tegninger
ikke er med i leveransen.
I noen tilfeller kan det inntreffe hendelser som gjør det nødvendig å foreta mindre endringer i
materialvalg og konstruksjoner. Det forutsettes at endringer ikke skal påvirke kvalitet og pris. Ved slike
hendelser må Tinde Hytter AS ta forbehold om å foreta nevnte endringer.

1.2 GARANTIER
Fra leverandør stilles garanti iht. bustadoppføringslova §12 og §47.

1.3 FORSIKRINGER
Utbygger vil i oppføringsperioden ha bygget forsikret i egen byggeforsikring. Byggeforsikringen
gjelder frem til bygget overtas av kjøper. Forsikring omfatter brann og annen skade.

1.4 FDV DOKUMENTASJON (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
Ved overlevering vil kjøper motta en bruksanvisning (FDV mappe) med informasjon om de produkter
som er brukt i fritidsboligen og med tips i forhold til vedlikehold. Kjøper må sette seg inn i denne og
etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som er angitt. Reklamasjoner som skyldes manglende
vedlikehold eller uriktig bruk vil bli avvist. Dette gjelder også ved forekomster av heksesot.
Kjøper kan skrive en egen serviceavtale på vedlikehold av taket med tak-leverandør.
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1.5 ANSVAR OVENFOR OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Tinde Hytter AS er ansvarlig søker og har iht. SAK10 ansvar etter plan og bygningsloven mot offentlig
myndighet for de arbeider som omfattes av omsøkt tiltak. Dette innebærer en standard ett-trinns
søknad med ferdigattest. I enkelte saker kan det være forhold som gjør at det blir nødvendig med
utvidede søknadsprosesser. Ansvarsforhold mot offentlig myndighet for de arbeider som inngår i Tinde
Hytter AS sin leveranse, dekkes av Tinde Hytter AS sin sentrale godkjenning for ansvarsrett, eller ved
samarbeidende underentreprenører sin godkjenning for ansvarsrett.

1.6 RIGG OG DRIFT
Tinde Hytter AS har ansvaret for forskriftsmessig rigg av byggeplass, herunder nødvendig
mannskapsbrakke, container, stillas, håndtering av bygningsavfall fra egne arbeider og byggestrøm.

1.7 AVSLUTTENDE RYDDING, BYGGRENGJØRING M.M
Hyttene leveres i byggrengjort stand med det menes det; rydding og støvsuging. Kjøper må påregne
seg utvask etter overtakelse.

1.8 SKJEGGKRE OG HEKSESOT
Skjeggkre:
Viser til eget vedlegg til kontrakt fra Boligprodusentenes Forening – informasjon til kunde om
skjeggkre, for mer informasjon.
Heksesot:
Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inn i boligene.
God ventilasjon de første årene er viktig for å unngå dette. Heksesot har flere årsaker, hvor både
bruken, boligen og andre forhold medvirker. Boligens FDV dokumentasjon gir detaljert informasjon.

1.9 UTFØRELSE OG TOLERANSEKLASSER
Materialer og utførelse angis i toleranseklasser iht. Norsk Standard 3420.
•

For avvik på ferdige overflater/konstruksjoner for leverandørens leveranser, gjelder NS 3420-0
toleranseklasse C for innvendige og toleranseklasse D for utvendige overflater/konstruksjoner.

•

Grunnmur og støpt plate skal tilfredsstille NS 3420, toleranseklasse B, med avvik max +/- 3 mm.

•

Tre er ett «levende» materiale som påvirkes av luftfuktighet og temperatur. Variasjon i krymp/
krympesprekker må påregnes.

•

Behandlede overflater som paneler, listverk/utforinger etc., leveres med synlig spikring.

•

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i
materialoverganger og mellom tak og vegg og hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge
disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

•

Det må kunne påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger,
sanitærutstyr, osv. Slik innkassing vil ikke alltid fremgå av tegningsgrunnlaget.

•

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre
glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.
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2 GRUNN- OG BETONGARBEIDER
Alle støpte plater og grunnmursløsninger prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav,
med tanke på energikrav, radon og bæresystemer. Plassering av nødvendige fundamenter for
bærevegger, søyler etc. prosjekteres og konstrueres på bakgrunn av gjeldende arbeidstegninger.

3 YTTERVEGGER / OVERFLATEBEHANDLING
3.1 YTTERVEGGER
Ytterveggene består av liggende dobbelfals NY type, 60 grader 19x148mm kledningsbord i gran,
23mm vertikal sløyfe, vindtette asfaltplater, 36x198mm justert bindingsverk, 200mm isolasjon, 1 lag
plast, 30mm lekt, innvendig kledning bestående av enten gips eller stående trepanel (se pkt. 10)
Skjøtebord ved liggende kledning må påregnes. Utvendig og innvendige hjørnekasser med
22x98/123mm rettkant bord. Dør- og vindusomramming med rettkant bord 22x48mm som sidestolper.

3.2 NORD FABRIKKBEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING
NORD er en tøff fasade som både tåler og ser ut som om den har vært ute mer enn en vinternatt. Med
sitt naturlige værbitte utseende, hvor treets patina og struktur allerede er hentet frem, vil NORDbehandlingen gi hytta et solid og tidløst uttrykk, med samme naturlige, sølvgrå farge som setra på
fjellet og naustene langs vår værbitte kyst.

Furet, værbitt og beskyttet med miljøvennlig impregnering for minimalt vedlikehold.
NORD grankledning er 4-sidig beskyttet med miljøvennlig impregnering og behøver ingen videre
etterbehandling. Den grå pigmenteringen gjør at treets vakre og naturlige gråning skjer samtidig som
treverket er beskyttet.
NORD er produsert av kortreist, norsk gran. Kledningen impregneres med et organisk, høyt konsentrert
råtehemmende middel som trykkes 1-3 mm inn i bordet. Behandlingen er tilsatt fargepigmenter og
forsterker som blir liggende på yttersiden av kledningen. Bordene leveres med finrillet framside, som
bidrar til en jevn struktur og et enhetlig transparent, grålig uttrykk.

Side 5 av 12

LEVERANSEBESKRIVELSE HULVIKA HYTTEGREND

HULVIKA C & D MODELL

3.3 MINIMALT VEDLIKEHOLD
Alle drømmer vi om vedlikeholdsfrie hus og hytter. NORD grankledning vil ikke kreve videre
etterbehandling.
Eventuell vask og renhold av kledningen gjøres med forsiktighet og uten bruk av høytrykkspyler. Noe
avrenning av fargepigmenter vil kunne oppstå.

4 TERRASSER
Terrassegulv består av trykkimpregnerte justerte bjelker og gulv av trykkimpregnerte justerte bord og
leveres i dimensjon 28x120mm.
Nivå på terrasser vil tilpasses terrenget på tomten og det kan forekomme nivåforskjeller.

4.1 TERRASSEBORD
Terrassebordet RÅ har et mørkt og tøft utseende og de gode egenskapene til impregnerte
terrassebord. RÅ terrassebord er overflatebehandlet på 3 sider med en gråbrun oljebasert,
vannfortynnbar terrassebeis og deretter trykkimpregnert.

RÅ terrassebord - Tøft og trendy
Terrassebordet RÅ er glatthøvlet og leveres med avrundet kanter i fallende lengder. (Fallende lengder
betyr at lengdene varierer.) Impregneringen bidrar til at terrassebord får økt levetid og Cu-impregnerte
terrassebord er best i test, når det kommer til holdbarhet.
Beisen gir terrassebordet en varm gråbrun farge i en litt røff finish som viser at dette er et utegulv for
norsk klima.

4.2 REKKVERK TIL TAKTERRASSE
Det leveres glassrekkverk som inntegnet på salgstegninger. Det blir benyttet 2x4mm klart glass mellom
galvaniserte stålstolper.

4.3 UTVENDIG TRAPP TIL TAKTERRASSE
Utvendig trapp leveres som tegnet på salgstegning. Det leveres glassrekkverk i trapp med klart 2x4mm
glass mellom galvaniserte stålstolper. Trapp leveres i stål og galvanisert/malt med gittertrinn.
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5 TAKTEKKING OG KONSTRUKSJONER
Alle tak tekkes med sort ett-lags takbelegg. Takvann til hovedbygning ledes til innvendige nedløp og
Takvann fra svalganger og boder ledes ut til terrenget. Parapetbeslag og andre nødvendig beslag er
medberegnet og leveres i plastbelagt stål.

5.1 TAKKONSTRUKSJONER:
Hovedtak:
Takkonstruksjoner leveres som kompakt, uluftet tak, med både dampsperresjiktet og isolasjonen
plassert på oversiden av takets bæresystem.
Taktekking bygges opp av I-bjelker (uisolert), OSB plater 18 mm, dampsperre, isolert med trykkfast
mineralull og med ett-lags takbelegg, sort farge. Taket isoleres iht. krav i TEK17.
Det leveres med nødvendig antall innvendige taksluker og nødoverløp som prosjektert av leverandør.
Svalganger og boder:
Tak leveres uisolert med nødvendig tekking og med samme uttrykk som hovedtak. Det leveres synlig
utvendig nedløp. I himling på svalganger brukes det panel av samme kvalitet som utvendig kledning.
Dragere:
Innvendige synlige limtredragere leveres behandlet i samme farge som tak. Noe fargeforskjell kan
forekomme.

5.2 TAKRENNER, NEDLØP OG BLIKKENSLAGER
Det leveres innvendig nedløp med taksluk på hovedtak. Svalganger og bod leveres med skjult takrenne
og synlig utvendig nedløp.
Alle beslag leveres i plastbelagt stål.
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6 VINDUER OG TERRASSEDØRER
Vinduer og terrassedører leveres med U-verdi 1,2 W/m2K. Aluminiumsbekledning utvendig. Store
vinduer i stue leveres med soldempende glass. Vinduer og terrassedører leveres i grå farge.

Alle NorDan vinduer leveres med utvendig tilnærmet vedlikeholdsfri aluminiumsbekledning.
Aluminiumsbekledning
NorDans aluminiumsbekledning er tilnærmet vedlikeholdsfri. NorDans kvalitetskriterier, gir deg som
kunde den beste behandlingen av pulverlakkering av aluminium på markedet. Dette resulterer i en
tilnærmet vedlikeholdsfri opplevelse av dine vinduer. Alle NorDan-vinduer har vakuumimpregnert
trevirke, og dette er et viktig bidrag til høy ytelse som varer. På innsiden får du alle fordelene ved et
trevindu, mens du på utsiden får et robust produkt som holder uværet på avstand.

Modern karm
Karmene leveres i Modern, som er spesielt
tilpasset det noe strammere og gjerne mer
minimalistiske preget. Modern har kun en
elegant og subtil avrunding mot ytterkanten.
Det betyr færre visuelle detaljer, og et generelt
mer renskåret uttrykk.
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7 DØRER
7.1 YTTERDØR
Nordan Ytterdør Favoritt Bjørnen m/rundt klart glass. Dør leveres med grå farge. Hoppe dørvrider
Stockholm F1. Elektronisk dørlås kan leveres som tilvalg.

7.2 BODDØR
Leveres som labankdør med samme farge som yttervegg men med stående panel. Inkludert vrider og
dørlås.

7.3 TERRASSEDØRER
Leveres fra Nordan som spesifisert under pkt. 6 og med utvendig sylinder og likelåsende med ferdig
montert brems + ekstra nøkler.

7.4 INNVENDIG DØRER
Scanflex Trend 1 m/dempelist og dørvrider Habo Denver i sort utførelse. Det leveres flat terskel i
våtrom. Skyvedør til bad leveres med Soft-Close - dempet lukkefunksjon og hakelås vil din skyvedør
Alle innerdører leveres hvitmalte.
Scanflex Trend 1

Habo Denver sort dørvrider
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8 GULV
Det leveres flytende parkettgulv på støpt plate. Det benyttes parkettunderlag med diffusjonssperre
under parkett på alle rom unntatt våtrom, wc og entre som leveres med flis.
Det leveres Kährs parkett - Eik Abetone hvit, 3-stavs i stue, kjøkken og soverom. I entre, wc og bad
leveres det 30x60 flis i grå farge. På bod leveres det kun med støpt plate.
Se også romskjema.

9 HIMLING
Innvendig flat himling bestående av enten gips eller trepanel. Ved trepanel legges panel vinkelrett på
takstol. Himling lektes ned 30x48mm fra takstol for både gips og panel.
Trepanel: Himling er behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu.
Gips: Himling strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Se også romskjema.

10 INNVENDIGE VEGGER
Innvendige delingsvegger bygges av 36x98mm bindingsverk av tre som isoleres med 100mm
mineralull for å dempe lyd og kles med enten gipsplater eller trepanel.
Panelvegger: behandlet med beis og leveres med Moelven Sprekkpanel 13x120mm furu
Gipsvegger: strimles og sparkles i skjøter og overganger. Males med 2 strøk maling.
Våtrom: På våtrom der vegger skal kles med fliser legges det ett lag OSB-plate og ett lag sopp- og
fuktresistent plate før vegger flislegges.
Se også romskjema

11 LISTVERK OG UTFORINGER
Byggene leveres listefritt rundt vinduer og tak ved valg av gipspakke og med listverk ved valg av
panelpakke.
Taklist:

Se romskjema

Fotlist:

Se romskjema

Gerikt:

Se romskjema

Utforing:

Se romskjema

12 BAD/VÅTROM
Badene blir bygget etter tekniske forskrifter (TEK 17), (BVN blir brukt som oppslagsverk for utførende).
Gulv blir sparklet med fall til slukrenne etter forskrifter på bad. Det benyttes membranplater og
smøremembran på vegger før flislegging og 2-komponent smøremembran på gulv.
Utenpåliggende veggsisterne blir flislagt med samme flis som vegg.
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13 RØRLEGGER
Det leveres sanitærutstyr iht. gjeldene krav og som vist på salgstegning.
Det leveres og monteres følgende utstyr:
Utstyrsliste bad 1:
•

Vegghengt do Alterna Nika veggskål m/ soft close sete og lokk

•

Alterna Malin servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans

•

Alterna Atina speil 80cm m/ integrert LED-lys

•

A-Collection Azur II servantbatteri.

•

A-Collection Azur dusjbatteri med A-Collection EasySpray dusjsett

•

Dansani Match foldedører 90x90 dusjhjørne. Klart glass/ krom prof.

•

Høiax Expand 200L bereder

•

Purus Line Twist slukrenne 90cm

•

Frostfri utekran for kaldtvann plassert som vist på salgstegning

Utstyrsliste bad 2:
•

Vegghengt do Alterna Nika veggskål m/ soft close sete og lokk

•

Alterna Malin servantmøbel 80cm m/ 2 skuffer hvit høyglans

•

Alterna Atina speil 80cm m/ integrert LED-lys

•

A-Collection Azur II servantbatteri

•

A-Collection Azur dusjbatteri med A-Collection EasySpray dusjsett

•

Dansani Match foldedører 90x90 dusjhjørne. Klart glass/ krom prof.

•

Kran og avløp for vaskemaskin

•

Purus Line Twist slukrenne 90cm

Utstyrsliste kjøkken:
•

A-Collection Azur kjøkkenbatteri m/ høy tut og avstenging for oppvaskmaskin

•

Pie 1/2" vannstoppeventil m/ følerkabel

14 ELEKTRO
Elektrisk anlegg leveres iht. bransjenormen NEK400:2018 med jordfeilbryter, overspenningsvern og
nødvendige antall el-punkter.
Det blir utleverte egen punktliste og elektrotegning med punktplan ved kontrakt.
Nevner spesielt:
-

Varmekabler i alle flislagte gulv. Se romskjema

-

Utelamper (spotter i svalganger)

-

Spotter i vindfang, bad og WC

Alt materiell blir levert i Elko av stikk og brytere, i vanlig RS serie. Alfa leverer spotter og utelamper
samt SG dimmere, Micromatik MTC3 termostater og Nexans varmekabler samt Glamox varmeovner.
Opplegg til stekeovn, platetopp, vaskemaskin, tørketrommel, VVB og varmepumpe samt alle ting som
trenger faststrøm på kjøkken.
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14 KJØKKEN
Det leveres Sigdal kjøkken av typen Vidde - i hvit farge og med laminatbenkeplate i hvit betong og
Jazz dørhåndtak. Hvitevarer leveres fra Siemens og med skapventilator Crystall fra Røros.

15 VENTILASJON
Det leveres mekanisk avtrekk fra kjøkken, våtrom og wc med utvendig ventilkappe med spjeld i
yttervegg. Runde veggventiler i plast i andre rom som har behov for det.

16 BODER
Boder bygges i samme utførelse som hytte og med labankdører. Bodene leveres uisolerte. Det leveres
stikkontakt og taklampe med bryter i hver bod.

17 VARMEPUMPE
Toshiba Shorai 25 - Varmepumpe for nordisk klima. Fabrikkgaranti ned til -25°C. Shorai er ikke bare
elegant og effektiv, den er også spesialdesignet for det nordiske klimaet. Når gradestokken viser -15°C,
avgir den 3000 W. Shorai kan, i likhet med andre Toshiba varmepumper, også brukes som aircondition.
Kan kobles til WIFI. Har du tilgang til internett har du full kontroll på varmepumpesystemet.

18 ROMSKJEMA
Kjøper vil ved kjøp av hytte få valget mellom å innrede hytta med en gipspakke eller en trepanelpakke.
ROM

GULV

KJØKKEN

VEGGER

HIMLING

Kährs eikeparkett

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Abetone hvit, 3-stavs

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Kährs eikeparkett

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Abetone hvit, 3-stavs

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Kährs eikeparkett

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Abetone hvit, 3-stavs

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

BAD

Flis 30x60 grå

30x60 grå

WC

Flis 30x60 grå

ENTRE

Flis 30x60 Grå

LISTVERK

Fotlist Moelven Tidløs

STUE
SOVEROM

Gipsplater hvit farge /
Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Gipsplater hvit farge /

Gipsplater hvit farge /

Moelven beiset panel

Moelven beiset panel

Gips: Listefritt / Panel: Moelven Tidløs listverk

Ved ulikheter mellom leveransebeskrivelsen og romskjema, er romskjema styrende.

19 TILVALGSLISTE
Det vil bli laget eget tilvalgsskjema som kan benyttes for tilvalg. Dette tilvalgsskjemaet vil utgjøre en
del av kontraktsdokumentene.
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Kjøpekontrakt
Hytte under oppføring
(selveier)

Hulvika
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Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

KJØPEKONTRAKT
FOR HYTTE UNDER OPPFØRING
Prosjekt: Hulvika
_________________________________________________________________
Denne kjøpekontrakten ("Kjøpekontrakten") er i dag inngått mellom;
Selger (entreprenør):
Tinde Hytter AS
Brugata 1
2630 Ringebu

org.nr. 985 135 282

Og
Forbruker (kjøper):

1.

Beskrivelse av kontraktsobjektet

1.1

Partene har inngått denne Kjøpekontrakten omfattende ny hytte under oppføring i
utbyggingsprosjektet Hulvika hytteprosjekt i Vestby kommune ("Prosjektet"). Kjøper er forbruker
og Selger er selger av eiendommen, utskilt fra gnr.1, bnr. 40 i Vestby kommune, ("Eiendommen")
som Prosjektet skal oppføres på. Selger skal stå for utvikling og utbygging av Prosjektet på
Eiendommen.

1.2

Planlagt bebyggelse for Prosjektet er ca. 29 frittstående hytter på egen selveiet tomt. Kjøper vil i
tillegg bli eier av en ideell andel av fellesareal/lekeplass. Alle eiendommer får tinglyst veirett.

1.3

Selger overdrar til Kjøper og Kjøper erverver fra Selger på de vilkår som følger av denne
Kjøpekontrakten ny hytte under oppføring på selveiet tomt i Prosjektet.
Hytte på selveiet tomt og vil utgjøre:
a. Hytte nr. …….. på eiendommen, utskilt fra gnr. 1, bnr. 40 i Vestby kommune. Endelig adresse
og matrikkel vil fastsettes senere, og vil senest foreligge til overtagelse.

1.4

Kjøper har fått seg forelagt en bygningsmessig beskrivelse av Eiendommen inntatt i Selgers
salgsdokumentasjon ("Prospektet"). Eiendommen overtas i overensstemmelse med disse
spesifikasjoner og beskrivelser med tillegg av eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider
som er avtalt direkte mellom partene, eller mellom Kjøper og representant for Selger.
Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta mindre endringer i oppgitte
spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Eiendommens
kvalitet og funksjon. Det samme gjelder for eventuelle endringer som følger av pålegg fra
myndighetene.
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Selger tar videre forbehold om den endelige utformingen av Prosjektets
uteoppholdsareal/utomhusanlegg. Endelig utforming kan derfor avvike fra den foreløpige
utomhusplanen som gjelder som bilag til Kjøpekontrakten. Eventuelle endringer av
utomhusarealet/utomhusanlegget skal ikke forringe den generelle standarden av
utomhusarealet/utomhusanlegget.
1.5

Kjøper forutsettes ved gjennomgåelse av Kjøpekontrakten å ha gjort seg kjent med Eiendommens
foreløpige tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. Endelige
tomtegrenser og tomteareal fastsettes av kommunen for Selgers regning. Det tas forbehold om
mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser og areal.

1.6

Dersom Kjøper er flere personer som har undertegnet Kjøpekontrakten, er disse solidarisk
ansvarlig overfor Selger til å oppfylle de forpliktelser for Kjøper som fremgår av Kjøpekontrakten og
eventuelle tillegg til denne.

1.7

Kontraktens omfang og partenes rettigheter og plikter fremgår av Kjøpekontrakten med vedlegg.
Forøvrig reguleres kjøpet og avtaleforholdet av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny
bustad, bustadoppføringslova ("buofl."), slik denne lyder ved kontraktsignering.
Kjøper har fått seg forelagt kopi av, samt har lest og gjort seg kjent med følgende bilag til
Kjøpekontrakten:
1.
2.
3.
4.
5.

Salgsoppgave inkl. leveransebeskrivelse, datert …………….
Foreløpige plantegninger, datert ………….
Foreløpige fasade- og snittegninger, datert …………….
Salgsprospekt, datert ……………..
Foreløpig situasjonsplan, datert ………….

1.8

Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal
dokumentene gjelde i ovennevnte rekkefølge. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser
foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for Kjøpekontrakten
foran standardiserte bestemmelser.

1.9

Kjøper er gjort kjent med at alle 3D-presentasjoner, planer, skisser, bilder i prospekt, tilvalgs
brosjyre og annet salgsmateriell er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført
detaljprosjektering. Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, beplantning og
detaljer mv. som ikke omfattes av Kjøpekontrakten.

2.

Kjøpesum og omkostninger

2.1

Kjøpesummen for hytta utgjør

2.2

Kjøpesummen og omkostninger avgjøres slik:

- Forskudd senest 10 virkedager etter kontrakts underskrift
- Kontant innen overtakelse
Til sammen:

kr ,-

("Kjøpesummen").

10 % av kjøpesum
90 % av kjøpesum
100 % av kjøpesum

I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale omkostninger jf. salgsoppgave senest 3 dager før
overtakelse.
- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av tomteverdi:
- Tinglysingsgebyr for skjøte:
- Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk):
Til sammen:

Kr
kr
kr
kr

525,525,,-

Omkostningene forfaller til betaling samtidig med restvederlaget. Det tas forbehold om endringer i
offentlige avgifter og gebyrer. Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponible på
meglers klientkonto tre virkedager før overtagelsen finner sted.
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Dersom Kjøper skal etablere ytterligere pant på eiendommen påløper kr 525,- pr. panterett. Det
tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Kjøper har risikoen for eventuelle
endringer i slike avgifter og gebyrer og beregningsgrunnlaget for slike.
Omkostningene nevnt over forfaller til betaling samtidig med restvederlaget og evt. kostnader til
endrings- og/eller tilleggsarbeider iht. punkt 4,1 nedenfor
Kjøpesummen er gjenstand for justering på bakgrunn av de endrings- og tilleggsarbeider som
Kjøper bestiller. Eventuelle endrings- og tilleggs bestillinger innbetales til Meglers klientkonto på
bakgrunn av nærmere skriftlig avtale mellom Selger og Kjøper. Faktura med betalingsvilkår
utstedes av Selger.
Dersom Kjøpers långiver tar forbehold om at Megler skal tinglyse pantedokument til sikkerhet for
lån innbetalt til Meglers klientkonto, ansees oppgjøret likevel ikke for å ha funnet sted dersom
Megler ikke har mottatt pantedokumentet. I så fall må overtakelse av Eiendommen utsettes til
Megler har mottatt pantedokumentet. Det er Kjøpers ansvar å sørge for at pantedokumentet blir
levert til Megler i god tid før overtakelse.
3.

Forbehold fra Selger

3.1

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten:
- at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger
- at Prosjektets byggelån er åpnet
- at selger beslutter igangsetting

3.2

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt
utbyggingsarbeidene for Prosjektet blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til
Kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato ("Overtakelse").

3.3

Så snart forbeholdene i 3.1 er avklart plikter selger umiddelbart å stille §12-garanti i ht. Bufl.

3.4

Dersom forbeholdene ikke er avklart innen ______________, eller det blir klart før dette tidspunkt
at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så
fall få tilbake eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter. Utover dette har Selger
intet ansvar overfor Kjøper. Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges på samme vilkår.

4.

Oppgjør

4.1

Hytta er formidlet gjennom Foss & Co Vestby/Son Eiendomsmegling AS,
heretter kalt "Megler" og oppgjøret vil bli foretatt av kontraktsmedhjelper, Foss & Co
Eiendomsmegling AS, heretter kalt "Oppgjør", adresse Edvard Griegs vei 1, 1410 Kolbotn telefon
nr. 66 82 30 60. Partene gir Oppgjør ugjenkallelig fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne
kontrakt og alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit.
Når forbeholdene i punkt 3.1 er frafalt skal Megler sørge for at pantedokument med
urådighetserklæring fra Selger til Megler tinglyses snarest etter at begge parter har skrevet under
denne Kjøpekontrakten. Pantedokumentets pålydende skal minimum dekke Kjøpesummen og skal
tjene som sikkerhet for riktig oppgjør mellom partene, samt vederlag og utlegg til Megler.
Urådighetserklæringen hindrer Selger å tinglyse frivillige disposisjoner i Eiendommen uten
samtykke fra Megler. Det vil i dette tilfellet bli tinglyst pantedokument med urådighetserklæring
felles for alle Eiendommene i Prosjektet hvor pålydende minimum skal dekke summen av
vederlagene for alle Eiendommene. Megler skal slette pantedokumentet med
urådighetserklæringen når skjøtet er tinglyst og oppgjøret mellom partene er avsluttet.
Alle innbetalinger skal skje til Meglers klientkonto nr. 6240.05.08491 merket med
KID-kode 819901722549. Betaling anses å ha skjedd den dato Kjøpesummen er kreditert Meglers
klientkonto. For det tilfellet at Kjøper skal lånefinansiere hele eller deler av Kjøpesummen, anses
ikke hele Kjøpesummen betalt av Kjøper før långivers pantedokument er mottatt av Megler i
korrekt utfylt stand, og hele Kjøpesummen og omkostninger er kommet inn på Meglers klientkonto.

4.2

For å sikre trygg gjennomføring av handelen etter eiendomsmeglingsloven § 3-2 og
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§ 6-9, har partene avtalt følgende betingelser for frigivelse av Kjøpesummen:
1. Panterettsdokument med urådighetserklæring er tinglyst,
2. Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inklusive omkostninger,
3. Kjøper har overtatt bruken av eiendommen,
4. Kjøpers skjøte på eiendommen – uten andre heftelser enn det partene har avtalt er tinglyst,
5. Kjøpers eventuelle långivere har fått tinglyst panterett i eiendommen med forutsatt
prioritet og
6. Heftelser som ikke skal følge med ved handelen er slettet.
Selgers kreditorer kan ikke søke dekning i Kjøpesummen på Meglers klientkonto før betingelsene
1 til 6 for frigivelse av kjøpesummen i henhold til denne kontrakt er oppfylt, jf.
eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper.
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når
lovens vilkår om å sikre kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter
bustadoppføringslova §§ 12 og 47 godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til
enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger
godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf.
eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.
4.3

Før nøkkel til Eiendommen kan utleveres og skjøte tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til pkt 2.2
være disponibelt på Meglers klientkonto inklusive oppgjør for utførte endringer og tilleggsarbeider.
Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av Kjøper før Kjøpers pantedokument er mottatt av Megler i
korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand, i tillegg må kjøpesum og omkostninger være
innkommet på klientkonto og skriftlig melding fra Kjøpers bank må foreligge. Dato for
renteberegning mellom partene avhenger av både mottak og valutering.

4.4

Dersom Kjøpers innbetalinger av Kjøpesummen og omkostninger forsinkes, blir morarenter
beregnet og belastet Kjøper. Hvis Kjøper vesentlig misligholder Kjøpekontrakten, har Selger rett til
å heve Kjøpekontrakten. Manglende innbetaling utover 30 dager etter forfall, anses som vesentlig
mislighold. Selger har i et slikt tilfelle, rett, men ikke plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta
dekningssalg.

5.

Heftelser og skjøte

5.1

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, foruten de Kjøper selv måtte påhefte i forbindelse
med betaling av kjøpesummen.

5.2

Eiendommen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter som er registrert
under pengeheftelser i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedrørende
infrastruktur, sameie- og naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene, som veierklæring til
kommunen om plikt til opparbeidelse og bekostning av vei, samt vederlagsfri avståelse av
nødvendig grunn til formålet.
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysinger av nødvendige
erklæringer knyttet til gjennomføringen av Prosjektet. Kjøper aksepterer videre at Eiendommen kan
påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

5.3

Skjøte på Eiendommen utstedes av Megler, og undertegnes av Selger ved kontraktinngåelse.

5.4

Etter overtakelse skal seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker.
In blanco skjøter aksepteres ikke.

5.5

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse pga. sen offentlig saksbehandling. Det tas forbehold om at
offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av eventuelle tomteparseller blir
forsinket. Såfremt dette ikke har funnet sted ved Overtagelse, vil overskjøting til Kjøper skje så
snart det praktisk lar seg gjennomføre. Dersom Selger ønsker å disponere Kjøpesummen før
skjøtet er tinglyst må bankgaranti (§47) stilles, jf. pkt. 4.1.
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6.

Endringer og tilleggsarbeider

6.1

Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som
er avtalt, og som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke
hindrer rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

6.2

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.

6.3

Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av
Selger eller den Selger måtte oppnevne ved en signert tilvalgsavtale.

6.4

Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15
% eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til
ulempe for Selger og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse av å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet. Partene har avtalt at kjøperen ikke kan kreve endringer som vil endre
kjøpesummen med 15 prosent eller mer.

6.5

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal betales sammen med sluttoppgjøret direkte til Meglers
klientkonto. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf.
Bustadoppføringslova § 44. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som
medfører konsekvenser for øvrige kjøpere.

6.6

Denne kontrakt gjelder konsepthytter spesielt utviklet for dette hyttefeltet. Kjøper er innforstått med
at individuelle tilpasninger er begrenset som det fremgår av tilvalgs liste. Dersom Kjøper ikke
bestiller endrings- eller tilleggsarbeider har Kjøper rett på en rabatt fra kjøpesummen iht pkt. 2.1
pålydende kr. NOK 15.000,-.
Rabatten skal komme til fradrag i Kjøpesummen på det tidspunkt Kjøper skal innbetale resterende
del av Kjøpesummen samt omkostninger iht. punkt 2.2
Kjøpers rett til rabatt iht. dette punkt forutsetter at det ikke bestilles endrings- eller tilleggsarbeider
av noen art, og at Kjøper skriftlig og med endelig virkning bekrefter overfor Selger at endrings- og
tilleggsarbeider ikke vil bli bestilt.

6.7

Selger har rett til å foreta mindre endringer i utførelse, konstruksjon, materialvalg,
tomtetilpasninger, rørføringer o.l. i forbindelse med detaljprosjekteringen som ikke reduserer
Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av den avtalte Kjøpesummen. Selger skal så
langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike endringer.

6.8

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som er nødvendige som en følge av offentlige
pålegg.

7.

Overtakelse, ferdigbefaring og ettårsbefaring

7.1

Byggetid er i utgangspunktet beregnet til 270 dager, men dette kan bli endret for de enkelte hytter
avhengig av antall hytter som er solgt og/eller under oppføring. Byggetid for det konkrete salget vil
bli endelig fastsatt ved kontraktinngåelse.
Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene, jfr. Pkt. 3.1, selv om
forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi Kjøper skriftlig
melding om når (dato) forbeholdene iht. til dette punkt 8.1 er bortfalt/frafalt.
Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha Eiendommen klar til
overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det beregnes i så fall dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i Bustadoppføringslova
§ 11 er oppfylt.
Selgeren skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til det avtalte
overtakelsestidspunkt. Ved forsinket overtagelse etter endelig varslet overtagelsesdato, har Kjøper
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krav på dagmulkt på 0,75 promille av Kjøpesummen. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100
dager.
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes kommunal eller annen offentlig
saksbehandling.
7.2

Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve Kjøpekontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til
Selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom Kjøper velger å heve Kjøpekontrakten, skal
Selger tilbakebetale innbetalte beløp og kjøper plikter å returnere/kvittere garantien for opphør.

7.3

Selger kan hvis han vil innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene vil være fullført,
hvor Eiendommen besiktiges av Kjøper og Selger i fellesskap. Selger fører referat fra
forhåndsbefaringen.
På overtakelsesforretningen skal Selger og Kjøper foreta en ferdigbefaring hvor Eiendommen
besiktiges i fellesskap. Det skal føres protokoll fra befaringen, og eventuelle mangler noteres.
Protokollen undertegnes av begge parter og sendes Megler. Kjøper har rett til å deponere et beløp
tilsvarende summen av feil mangler på Meglers klientkonto som sikkerhet for rett oppfyllelse av
Kjøpekontrakten. Beløpet skal reduseres etter hvert som feil/mangler utbedres.
Eiendommen overtas i byggerengjort stand. Med byggerengjort menes utrydding, kosting og
støvsuging av hytta.
Kjøper kan kreve eventuelle mangler rettet uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller
er til sjenanse for innflytting eller bruk. 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.

7.4

Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på Eiendommen senest på overtakelses-dagen.
Det kan imidlertid bli aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse fordi det
er gjenstående arbeider på fellesarealer, det er trinnvis utbygging eller gjenstående
rekkefølgebestemmelser e.l. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må
ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående arbeid har kjøper rett
til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil ferdigattest foreligger. Selger kan
få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon for
beløpet.
Kjøper kan ikke ta Eiendommen i bruk dersom ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke foreligger
og har rett til å nekte overtagelse frem til den er utstedt.

7.5

Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder
utomhusarbeider og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle gjenstående arbeid
skal utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell fremdrift.
Inntil samtlige bygninger og utearealer i tilknytning til utbyggingen av Prosjektet er ferdigstilt, har
Selger og/eller dennes engasjerte entreprenører rett til bruk og rett til å ha stående
anleggsmaskiner, materialer og utstyr på sin eiendom og Eiendommen som skal utgjøre felles
uteoppholdsareal. Eventuelle skader som slik bruk måtte påføre, skal Selger innen rimelig tid
utbedre. Kjøper er innforstått med at det vil finne sted byggearbeider og anleggsvirksomhet på
bebyggelsen, på Eiendommen og i området for øvrig etter Overtakelse.
Risikoen for Eiendommen går over på Kjøper ved Overtakelse. Overtar ikke Kjøper til fastsatt tid,
og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt
Eiendommen.
Alle utgifter vedrørende Eiendommen, herunder utgifter til nødvendig oppvarming, bæres av
Kjøper fra og med overtakelsesdagen.

7.6

Overtagelse av fellesarealer vil kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtagelse av Eiendommen.
Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at et forholdsmessig
beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad på forhåndsbefaring holdes tilbake på Meglers konto. Selger
kan få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en godkjent finansinstitusjon for
beløpet.
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7.7

Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på og aksepterer at det i nyoppførte boliger forventes i noen
grad svinn og krymping av materialer. Selgers plikt til å utbedre feil og mangler omfatter derfor ikke
mindre sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer
fra Overtakelse til ettårsbefaringen.
Selgers plikt til å utbedre mangler eller feil omfatter heller ikke:




mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig/uriktig
bruk av Eiendommen med utstyr,
skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter Overtakelse som Selger ikke kan lastes eller
ha ansvaret for,
reparasjoner som går innunder vanlig vedlikehold.

7.8

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 mellom kl.
07:00 og 16:30. Eventuelle etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle Eiendommene i
prosjektet. Kjøper er forpliktet til å kvittere for arbeidene etter hvert som disse utføres

8.

Garanti for oppfyllelse av avtalen.

Selger stiller sikkerhet (garanti) for riktig oppfyllelse av kontrakten jf. Bustadoppføringslova § 12,
tredje ledd med:
- 3% av kjøpesum for krav fremsatt av Kjøper før overtakelse
kr
…….,- 5% av kjøpesum for krav som settes frem mot Selger på et
kr
…….,senere tidspunkt men senest 5 år etter overtakelsen:
<kjøpesum>
Originalt garantibevis oppbevares hos megler og oversendes kjøper etter at skjøte er tinglyst.
Garantibeviset skal oppbevares av kjøper frem til 5 år etter overtakelsen og returneres i de tilfeller
hvor garantistiller krever dette. Garantien kan også gjøres gjeldende av deres rettsetterfølgere.
Garantidokumentet bør derfor følge eiendommens dokumenter ved et eventuelt videresalg
innenfor garantitiden.
9.

Forsikring

9.1

Selger holder bygningene forsikret frem til ferdigstillelse. Deretter må ny eier selv sørge for
forsikring.
Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.

9.2

Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen,
eller som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, skal Kjøpekontrakten likevel opprettholdes fullt ut
idet skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter
opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for
Kjøpers forsinkede innflytting, jf. buofl. § 17.

10.

Mangler – reklamasjon

10.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til Bustadoppføringslova, kan forbrukeren etter lovens
kapittel IV:
a) holde igjen Kjøpesummen etter Bustadoppføringslova § 31 eller deponere omtvistet del av
Kjøpesummen etter bustadsoppføringslova § 49.
b) kreve mangelen rettet etter Bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag etter
§ 33, eller heve Kjøpekontrakten etter § 34,
c) kreve erstatning etter § 35.
10.2 Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved Eiendommen, må Kjøper
reklamere skriftlig overfor Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha
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oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å
begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen.
Reklamasjon må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært
oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtakelsen, jf.
Bustadoppføringslova § 30.
10.3 Rettmessige mangler som er påberopt i rett tid, vil Selger utbedre vederlagsfritt for Kjøper i rimelig
tid etter at reklamasjonen er fremsatt.
10.4 Cirka 1 år etter overtakelsen skal Selger innkalle til en kontrollbefaring av Eiendommen. 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 Eiendommen, kan
Selger kreve at utbedring av mangler som er fremsatt etter overtakelsen skjer samlet etter
kontrollbefaringen.
10.5 Skulle det oppstå mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold til den betydning manglene
har for Eiendommens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta
utbedring.
10.6 Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av
Eiendommen. 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.
10.7 For utbedring av eventuelle mangler er Kjøper forpliktet til å gi Selger og dennes representanter
adgang til Eiendommen slik at det er mulig å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager og i
normal arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som dette avsluttes.
Dersom Selger etter 3 ukers 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.
11

Avbestilling og videresalg av Kjøpekontrakten

11.1 Kjøper kan avbestille Eiendommen inntil Overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer
reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling gjelder bestemmelsene i
buofl. § 53. I et slikt tilfelle skal Kjøper dekke hele Selgers økonomiske tap. Kjøper kan før
igangsettingstillatelse er gitt, avbestille mot et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-.
11.2 Eventuell transport av Kjøpekontrakten før ferdigstillelse av Eiendommen skal godkjennes av
Selger, som kan nekte transport på fritt grunnlag. Det er uansett en forutsetning for Selgers
samtykke til videresalg/transport at Selgers standard transportkontrakt benyttes og at dersom
Selger krever det, at Selgers Megler, Foss & Co Eiendomsmegling AS, for Kjøpers regning forestår
et eventuelt videresalg/transport (i henhold til Meglers gjeldende standardsatser). Ved transport av
Kjøpekontrakten skal Kjøper i tillegg betale kr 30 000,- til Selger + megler for merarbeidet. Denne
sum kan trekkes av Kjøpers eventuelle innbetalinger på klientkonto. Signert transportkontrakt må
være Selger i hende innen én måned før varslet Overtakelse. Kjøper er også gjort oppmerksom på
at transport av garantien ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av
garantisten.
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 tilleggsbestillinger. 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
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gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av Eiendommen til seg,
dersom han på Overtakelse ikke har utpekt ny eier som har oppfylt kontrakts- og
oppgjørsbestemmelsene i Kjøpekontrakten og som er godkjent av Selger.
11.3 Selger og Kjøper har ingen krav mot hverandre dersom Eiendommens areal skulle vise seg å være
5 % mindre/større enn det oppgitte areal.
12.

Særskilte bestemmelser

12.1

Salgsprospektet er ikke bindende for Eiendommens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i
salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig, men eventuelle endringer skal
ikke ha innvirkning på forutsatt standard.

12.2

I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet med høy grad av risiko og adgang til
befaring vil dermed begrenses. Kjøper må forhåndsavtale med Selger dersom besøk på
byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til stede.

12.3

Ved motstrid mellom salgsprospekt og leveransebeskrivelse, gjelder leveringsbeskrivelsen.

12.4

Kjøper godtar at Selger og Megler kan bruke elektronisk kommunikasjon for å sende varsler og
informasjon etc. Kjøper plikter å informere Megler ved skifte av e-post adresse.

13.

Tvister

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.
Partene kan imidlertid, etter at tvist er oppstått, avtale at saken skal avgjøres ved voldgift etter reglene i
voldgiftsloven av 2004.
14.

Forholdet til lovverk

14.1

Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43
”Bustadoppføringslova” kommer til anvendelse på kontraktsforholdet.

15

Vedlegg

15.1

Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest Prospektet, salgsopplysninger fra Megler og vedleggene til
disse; leveransebeskrivelse, reguleringsplan med bestemmelser, grunnbokutskrift, Dette utgjør
grunnlaget for leveransen av Eiendommen.

16

Dato/signatur

16.1 Denne Kjøpekontrakten er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, ett til hver av partene og ett
Megler.
ooOoo
Son, den

Son, den

For selger:

Tinde hytter AS
For kjøper:
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Torgveien 4, 1400 Ski

Hvilken bank er best for deg?
Finansiering og Forsikring
RASKT TRYGT ENKELT
Eiendomsfinans er en frittstående låneformidler som sjekker markedets muligheter for
privatkunder. Vi har 22 års erfaring i bransjen og finner den finansielle løsningen som blir
best for den enkelte kunde. Ingen bank er best for alle, men vi vet hvem som passer hvor
etter at vi har kartlagt kundens ønsker og behov. I tillegg har vi svært gunstige løsninger
innen forsikring, billån og lån uten sikkerhet.
Tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende - intet å tape, alt å vinne for kunden.
RASKT - Kunden sparer mye tid på bankmøter da vi gjør hele jobben
TRYGT - Vi har eksistert siden 1993 og er landets desidert største aktør
ENKELT - Nødvendig dokumentasjon kan enkelt oversendes på e-post
Eksempel på besparelse ved et lån på 2,5 millioner ( 25 års løpetid, annuitet ):
ved 0,2% lavere rente: 79.963,Vår beste rente pr 6.januar 2015 er 2,85%. Om du i dag har
ved 0,3% lavere rente: 119.595,et lån på 2,5 mill og rente på 3,5% vil du på lånets løpeved 0,4% lavere rente: 158.951,tid kunne spare 256.333,- ved en refinansiering.
ved 0,5% lavere rente: 198.102,Ta gjerne kontakt med en av våre
lokale rådgivere for mer informasjon
eller en rask kalkyle over dine
ønsker/behov.

Einar Ihlebæk
Senior finans- og
forsikringsrådgiver

Kjetil Rognerud
Kontorleder
Senior finans- og
forsikringsrådgiver

Mobil: 900 88 075
einar@eiendomsfinans.no

Mobil: 907 616 31
kjetil@eiendomsfinans.no

NYTT BOLIGLÅN

REFINANSIERING

BILLÅN

TRENGER DU LITT
EKSTRA PENGER?

SENIORLÅN

SAMLE
SMÅLÅN

KJØP & SALG
AV BOLIG

SLETTE BETALINGSANMERKNING

LÅN UTEN SIKKERHET

FORSIKRING

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV B U D G I V N I N G :
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

KJØPETILBUD
Undertegnede gir med dette følgende kjøpetilbud på eiendommen: anne-katrine.orjevik@gjensidige.no
Hulvika, 1555 Son. Gnr. 64 Bnr. 1 i Vestby kommune - Hytte nr. __________
Budets størrelse: Kr. ______________________________
+ omkostninger (tinglysningsgebyrer, dokumentavgift m.v. beskrevet i salgsoppgaven)
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Långiver: _________________ Kontaktperson og tlf.nr:_________________________ kr_________________
Egenkapital:_______________ Kontaktperson og tlf.nr:______________________
Egenkapitalen består av:

kr_________________

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Eventuelle forbehold (f.eks. finansiering, salg av egen bolig, etc.):_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ønsket overtagelsesdato:________________________
Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med: dato:_______________
(Budet er bindende til kl 16.00 ovennevnte dato dersom ikke annet klokkeslett er angitt).

kl:__________

Undertegnede er kjent med følgende:
- budgiver er selv ansvarlig for, og må forsikre seg om, at budet er kommet frem til megler og til hans
kunnskap innen gjeldende tidsfrister
- inngitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake og hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale
- selger kan når som helst avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse
- selger og megler forutsetter at budgiver har gjort seg kjent med eiendommen gjennom mottatt
salgsoppgave med vedlegg og besiktigelse
- budjournal med alle bud fremlegges kjøper etter budaksept, jfr. eiendomsmeglingsforskriftens § 6-4
Se for øvrig vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.
Navn:__________________________________

Navn:_____________________________________

Fødselsnr:______________________________

Fødselsnr__________________________________

Adr:___________________________________

Adr:_______________________________________

Postnr:___________ Sted:_________________

Postnr:___________ Sted:____________________

Mobil:_______________ Tlf:________________

Mobil:_______________ Tlf:___________________

E-post:_________________________________

E-post:____________________________________

Dato:______________

Dato:_______________

Sign:__________________________________

Sign:______________________________________

Noe du lurer på?
Kontakt oss på Foss & Co Vestby/Son!
Storgata 30, 1555 Son – 64 98 66 88

