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FAKTA OM EIENDOMMEN
Hovedoppdragsnummer: 290209032

Underoppdrag Byggetrinn I (BYGG D)
D101

Ansvarlig megler

Navn: Linda Torp Skogli
Tittel: Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 41 42 41 89
E-mail: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no
Jan-Marcus Lilledal
Tittel: Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 917 69 455
E-mail: marcus.lilledal@dnb-eiendom.no

290-20-0128

Marie Svalsrød
Tittel: Eiendomsmeglerfullemktig MNEF
Tlf: 97 53 44 87
E-mail: marie.svalsrod@dnb-eiendom.no

Halden Boligsenter AS
Underoppdrag Byggetrinn I (BYGG E)
E101

290-20-0129

E102

290-20-0130

E103

290-20-0131

E104

290-20-0132

E201

290-20-0133

E202

290-20-0134

E203

290-20-0135

E204

290-20-0136
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290-20-0137

E302

290-20-0138

Postadresse: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden.
Besøksadresse: Busterudgata 31, 1776 Halden
Org.nr. 990 451 613

Selger

Navn: Sandbukta Eiendom AS
Adresse: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden
Org.nr.: 923 433 716

Entreprenør

Navn: PEAB AS, Region Østfold
Adresse: Rådmann Siras vei 2, 1712 Grålum
Org.nr.: 990 040 729

Halden
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EIENDOMMEN FRA A TIL Å
- BOLIG UNDER OPPFØRING
KORT FORTALT

DNB Eiendom Halden presenterer et nytt, spennende prosjekt - i hjertet av Hafslundsøy ved Glommas bredde, bygges Sandbukta Terrasse. I en slak skråning mot elva oppføres 50 nye leiligheter
med heis, 2 eller 3 soverom, moderne stue- og kjøkkenløsning med utgang til flotte vestvendte
balkonger med flotte solforhold, samt carporter med tilhørende boder. Boligene vil bli organisert
som borettslag tilknyttet Halden Boligbyggelag (HABO). Borettslaget består av 5 bygg. Første byggetrinn består av bygg D og bygg E.
Leilighetene er funksjonelle med gjennomgående moderne standard. Det er lagt vekt på kvalitet i
materialvalg og leilighetene vil få store gode vinduer som gir godt med innslipp av lys og flott utsyn.
Foran byggene vil det bli en hyggelig felles hage som går ned mot stien som ligger langs vannet.
Her får man alle muligheter til å trives i et hyggelig miljø sammen med nye naboer.
Velkommen til Sandbukta borettslag – ditt nye hjem!

EIENDOMMEN

Gnr. 2096 bnr. 324 i Sarpsborg kommune.
Selger forbeholder seg retten til å seksjonere eller sammenslå matrikkelenheter. Selger vil opprette
borettslaget og andelene. Endelige adresser på boligene vil foreligger før overtagelse.

EIERFORHOLD
Borettslag.

TOMTEN

Tomten er selveiet og utgjør i henhold til kartverket 6555 kvm.
Tomten vil være fellesareal for borettslaget.
Arealet blir flott opparbeidet med asfalterte arealer og hageareal med opparbeidelse og beplantning i henhold til utomhusplan.

ADKOMST

Fra Sarpsborg sentrum kjør vei 118 mot Hafslund (St. Maries gate mot Hafslundsøy). Ta 3. til høyre i
rundkjøring ved Hafslund skole inn på Nordbyveien. Følg veien ca. 2,8 km og ta deretter til venstre
inn på Nesveien. Følg veien over i Svingen og hold veien deretter i ca. 200 m. Borettslaget vil bli
oppført på høyre side.

BELIGGENHET

Hafslundsøy er et veletablert og populært boligområde i Sarpsborg. Med sin sentrumsnære beliggenhet er “alt” innen rekkevidde. På ”Øya” finner du blant annet barnehage, skole, kirke, lege, frisør,
fotpleie, flere forretninger, planteskole, bakeri, bensinstasjon og golfbane med 9 hull. Ønsker du et
enda større servicetilbud, finner du flere butikker og helseforetak i Iseveien senter og i Skjeberg
senteret, om du da ikke tar veien inn til Sarpsborg sentrum.
Omgitt av et stort naturterreng med turmuligheter med nærheten til Glomma, har Hafslundsøy noe
for alle. Det er flotte turområder både på Hafslundsøy, Hasle og Varteig eller hva med gjeddefiske
i Glomma eller Nipa? Hafslund Hovedgård ligger kun få minutter i bil unna. Den er en av landets
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vakreste herregårder og er en perle med Hafslundparken som er på ca. 100 mål.
Offentlig kommunikasjon er selvsagt godt utbygd og det er kun noen få minutter til nærmeste bussholdeplass.
Gang- og sykkelbru fra Neset og over til Opsund, gjør avstanden og tilgjengeligheten til Sarpsborg
sentrum svært bra. Det er trygg gangvei til Hafslund barneskole og til flere barnehager, og det går
skolebuss til ungdomsskole i Varteig. Med bil er det under 10 minutter til Sarpsborg sentrum eller til
utkjøring på E6.

BYGGEMÅTE

Bærekonstruksjonen uføres med plass støpte betongkonstruksjoner, og stålsøyler i yttervegger.
Vegger utføres med bindingsverk isolert med mineralull og innvendig kledd med 13 mm gips. Utvendig kledning uføres med fasadeplater på trappehus, og panel i malmfuru som er behandlet med
jernvitrol på boligene. Takvann føres ned ved hjelp av innvendige nedløp på hovedtaket, og via
utvendige nedløp på balkonger og svalganger. Alle beslag leveres i lakkert utførelse. Taktekking
leveres med takfolie på hovedtak og carporter. På terrassene benyttes membran og beskyttelsesbelegg lagt på 100 mm PIR isolasjon. Farge sort.

SKILT

Komplett skilting utvendig av bolignummer med lelighetsnummer.

LÅS OG BESLAG

Det leveres FG godkjente sylinder samt vridere av rustfritt stål til leiligheter og fellesareal. Balkongdør i 1. etg leveres med låssylinder. Balkongdører i 2. og 3. etasje levers med blindskilt utvendig og
lås innvendig.

POSTKASSER

Det plasseres låsbart postkasseanlegg i hvert inngangsparti i tilstrekkelig antall etter postvesenets
krav/retningslinjer.

HEIS

I trappehus etableres det heis (løfteplattform)

EL BIL LADING

Flatkabel blir montert på carport. Denne er klargjort med avtapningsboks for strøm til ladestasjon,
hvor elbil lader monteres direkte på denne. Ladestasjon kjøpes av leilighetseier som opsjon.

YTTERDØR

Inngangsdør til leiligheter leveres islett utførelse med FG-godkjent lås og 3 stk. nøkler. Lik farge
innvendig og utvendig. Dører i fellesareal leveres i aluminium med glassfelt i dørbladet.

VINDUER OG BALKONGDØRER

Trevinduer og balkongdører leveres med utvendig aluminiums beslag og 3-lags energi glass. U-verdi 1,0.
Farge sort utvendig og hvit innvendig. Brannvinduer leveres med 2-lags energiglass. Karmer og
lister leveres ferdig malt fra fabrikk.
Utvendig solskjerming er ikke medtatt, men det er medtatt trekkerør (tomrør) slik at det blir enkelt å
montere dersom ønskelig (tilvalg).
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CARPORTANLEGG

1 carport til hver leilighet på 12,5 kvm. med tilhørende bod på 5 kvm. og klargjort for el bil lading.
Utvendig støttemur mot nabo.

SVALGANG

Svalgang leveres med støvbundet betongoverflate. På svalgangen leveres det galvanisert spilerekkverk.

TERRASSER

Terrassene leveres med tremmegulv i eik 23x95 eller 23x120. På terrassene leveres det rekkverk
med glass mellom stolper. Det leveres skillevegg mot nabo.
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.

INNHOLD

Sandbukta borettslag vil bestå av 50 leiligheter fordelt på 5 bygg. Første byggetrinn består av bygg
D og bygg E med tilsammen 20 leiligheter. Leilighetene vil ha en praktisk løsning med lett adkomst.

D101/E101

P-rom: 81,3 kvm
BRA 86,4 kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 2 soverom hvor ett har walk-in-garderobe, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på ca.17 kvm.

D102/D103/E102/E103

P-rom: 83,7 kvm
BRA 83,7kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 2 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på
ca.18 kvm.

D104/E104

P-rom: 88,9 kvm
BRA 94 kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 3 soverom hvor ett har walk-in-garderobe, stue med kjøkkenløsning og
utgang til terrasse på ca.17 kvm.

D201/E201

P-rom: 74,4 kvm
BRA 79,5 kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 2 soverom hvo ett har walk-in-garderobe, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på ca.17 kvm.

D202/D203/E202/E203

P-rom: 76 kvm
BRA 76 kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 2 soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på ca.
18 kvm.
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D204//E204

P-rom: 82 kvm
BRA 87,1 kvm.
Entré, gang, vaskerom, bad, 3 soverom hvor ett har walk-in-garderobe, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på ca.17 kvm.

D301/D302/E301/E302

P-rom: 114 kvm
BRA 125,3 kvm.
Entré, bod/garderobe, gang, vaskerom, 2 bad, 3 soverom hvor ett har garderoberom, stue med
åpen kjøkkenløsning og utgang til terrasse på ca. 47 kvm.

Til hver bolig kommer i tillegg carport med sportsbod i eget parkeringsanlegg.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive
evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det
også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold
om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

STANDARD

Leilighetene vil få en moderne og god standard hvor det er lagt vekt på kvalitet og funksjonelle løsninger. Leilighetene leveres med leveransen som blir beskrevet og med mulighet for noe individuell
tilpasning.

GULV

Parkett: Leilighetene leveres med 1-stavs eikeparkett i alle tørre rom.
Flis: I bad og vaskerom leveres det keramiske grå fliser i format 30x30cm med unntak av nedsenket
dusjsone der det leveres mosaikkflis i format 5x5cm.

INNVENDIGE VEGGER

Malt gips: I tørre rom leveres det 13mm gips sparklet og malt iht. NS 3420 T:2019. Farge hvit.
Flis: I bad og vaskerom leveres det keramiske hvite fliser i format 30x60cm.

HIMLINGER:

Gipshimling: Gipshimling i gang, entré, bod og bad leveres sparklet og malt etter NS 3420 T:2019.
Farge hvit.
Det leveres våtromsmaling der dette er påkrevd.
Betonghimling: Betonghimling i de øvrige rommene leveres sparklet og malt etter NS 3420 T:2019.
Farge hvit.

GULV OG TAKLISTER

I rom med eikeparkett leveres det gulvlister i eik. Alle gerikter rundt dører leveres fabrikkmalt hvit
12x58mm med synlig spikerhull. Det leveres myk fuge i overgang mellom vegg og tak, samt gipsede
vindussmyg.

KJØKKEN

Kjøkkeninnredning i hvit utførelse. Demping på skuﬀer og skap. Foring opp til tak. Benkeplate i
laminat med rett kant. Forberedt for integrerte hvitevarer. Hvitevarer kan leveres som tilvalg.
FAKTADOKUMENT SANDBUKTA TERRASSE
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Det leveres kjøkkenbatteri type Oras Saga eller tilsvarende med avstenging til oppvaskmaskin. Det
leveres i tillegg vannstoppeventiler til kjøkkenbenk for kaldt og varmt vann, samt waterstopp for
oppvaskmaskin.

BAD OG VASKEROM

På bad leveres det 100 cm servantseksjon med overskap, speil og innfelt LED lys, type Vikingbad
Malin eller tilsvarende. Det leveres ett-greps servantbatteri type Oras eller tilsvarende. I dusj leveres det vegghengte innfellbare dusjvegger i glass størrelse 90x90 type Alterna eller tilsvarende.
Dusj levers med dusjbatteri Oras eller tilvarende og dusjgarnityr Apollo eller tilsvarende. På bad
leveres det vegghengt WC med softclose type Unopax eller tilsvarende med skap for varme og tappevann. På vaskerom er det er avsatt plass og det leveres opplegg for vaskemaskin. Det vil kunne
bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.

SANITÆR

Det leveres et komplett sanitæranlegg i henhold til gjeldende tekniske forskrifter. Vegghengte
toaletter, dusjvegger i glass, dusjblandebatterier, blandebatteri til kjøkken og bad/wc. Nødvendig
lekkasjesikring av utstyr som ikke er tilkoblet overløp.

GARDEROBE

Det gjøres plass for garderober i rom som angitt i romskjema, men det leveres ikke som standard.
Garderober tilbys som tilvalg.

INNVENDIGE DØRER

Innvendige lettdører leveres hvite med hvitmalte gerikter samt vridere. Dørvridere og beslag i metall. Alle gerikter rundt dører leveres hvit fabrikkmalt med synlig spikerhull.re du vil kommentere på

ELEKTRISK

Beskrivelse av løsning for leiligheter Der det ikke er mulig å trekke skjult anlegg slik som i brann-,
lyd-, betongvegger, og betongtak vil det bli brukt synlig anlegg.
Smarthus
Det leveres klargjøring for smarthusready løsning i hver leilighet. Utvidelse av smarthusløsning
finnes som tilvalg.

BRANNVARSLING

Hver leilighet utstyres med brannvarsling tilkoblet brannvarslingsanlegg.

TILVALGSMULIGHETER

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger innenfor følgende kategorier:
• Parkett
• Fliser baderom, WC og gang
• Maling
• Dører
• Kjøkkenarmaturer
• Sanitær baderom og WC
• Kjøkkeninnredning inkl. eventuelle hvitevarer
• Garderober
• Solskjerming
• Ventilatorhette
• Elektro inkl. elbilladning.
• Smarthusløsninger.
8
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Boligene vil holde en energistandard hvor det vil være anledning for kjøper å søke tilskudd fra
Enova.

OPPVARMING

Vannbåren varme i alle gulv. Leilighetene leveres med Flexit EcoNordic Wh4, en inneklimasentral
med integrerte funksjoner for balansert ventilasjon, tappevann og varme med varmegjenvinning
som betjener alle rom med avtrekk og tilluft. Inneklimasentral plassers i vaskerom.

PARKERING

1 carport til hver leilighet på 12,5 kvm. med tilhørende bod på 5 kvm. klargjort for elbil lading.
Det blir ellers opparbeidet områder for sykkelparkering, samt bilparkering for handicap og gjesteparkering i henhold til utomhusplan.

VEI, VANN OG AVLØP

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei vann og avløp.

KONSESJON, ODEL OG BOPLIKT.

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, det foreligger ikke odel og eiendommen har ikke boplikt.

BORETTSLAG OG ØKONOMI

Borettslag: Sandbukta borettslag (ikke stiftet)
Forretningsfører: Halden Boligbyggelag.
Foreløpig vedtekter og budsjett ligger vedlagt til prospektet. Dette er foreløpig og vil fastsettes av
styret i borettslaget.
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er
forpliktet til å gjennomføre handelen avhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper.
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke
rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier
må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til
selger.
Når alle andeler er solgt og overdratt til nye eiere vil borettslaget søke om opptak til sikringsordning.
Borettslaget er planlagt å bestå av totalt 50 boliger fordelt på 5 bygg (antallet andeler/boliger kan
evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen).

FELLESGJELD

I tillegg til innskudd overtar kjøper andel fellesgjeld. Totalsummen består av 50 % innskudd og 50 %
andel fellesgjeld ved opprettelse (se vedlagte prisliste). Utbygger/selger forbeholder seg retten til å
endre prisen på usolgte enheter.
Det vil bli etablert IN-Ording (Individuell nedbetaling av fellesgjeld). Det betyr at den enkelte kjøper
gis mulighet til å innfri eller redusere sin andel av fellesgjelden som vil redusere kjøpers månedlige
fellesutgifter.

FAKTADOKUMENT SANDBUKTA TERRASSE
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FØLGENDE ER LAGT TIL GRUNN FOR FELLESGJELDEN
DNB Bank AS
Annuitetslån. Flytende rente.
Nedbetalingstid: 10 års avdragsfrihet + 20 år.
Estimert rentesats: 1,6%.

MÅNEDLIGE FELLESUTGIFTER ER STIPULERT FOR FØRSTE DRIFTSÅR (SE PRISLISTE)
Det er lagt til grunn at felleskostnader vil inkludere betjening av renter på fellesgjeld, Tv og internett, forsikring og vedlikehold av bygningene, kommunale avgifter og eiendomsskatt, vask av
fellesareal, utvendig vaktmestertjeneste, forretningsførsel, revisjon m.m. Det tas forbehold om
endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Etter 10 års avdragsfrihet på fellesgjeld vil det tilkomme avdrag. Se prisliste for estimert avdrag for
leilighetene. Estimatet er beregnet ut fra rente på 1,6 % samt dagens nedbetalingsplan. Avvik kan
forekomme.
Rentekostnader på fellesgjeld kan andelseier trekke fra på sin selvangivelse. Andel utgifter pr. år,
dividert på 12 multiplisert med 22% vil gi sum fradrag hver måned.
Månedlige felleskostnader på andel fellesgjeld vil avhengig av den til enhver tid gjeldende rente og
nedbetalingsplan. Budsjett er foreløpig og vil fastsettes løpende av styret i borettslaget. Overnevnte kostnader er kun stipulerte. Avvik kan forekomme og tilleggskostnader kan tilkomme.

OMKOSTNINGER

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Omkostninger
Kr 10 000,- (Andelskapital)
Kr 500,- (Medlemsskap HABO)
Kr 172,- (Panteattest kjøper)
Kr 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
Kr 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) dersom kjøpers bank skal etablere
sikkerhet.
-------------------------------------------------------Kr 11 632,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------NB: Det tas forbehold om økning i gebyrer.

BETALINGSPLAN

Kjøpesummen + omkostninger betales inn til meglers klientkonto innen overtagelse.

STIPULERT OVERTAGELSE

Det er forbehold om salg av 60 % av verdi på byggetrinn I før igangsetting. Fra igangsetting er det
beregnet byggetid på ca. 12 måneder. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar
for overtagelse. Herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne
som en frist i henhold til Bustadoppføringslova.
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Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum 2 måneder før det nye overtagelsestidspunktet.
Det eksakte overtagelsespunktet skal gis med minst 14kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir
forsinket med sin utførelse.
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova paragraf 11 er
oppfylt.

UTLEIE

Boligen har ingen egen utleieenhet. Fremleie av en andel må godkjennes av styret i borettslaget i
hht. Borettslagsloven.

HEFTELSER

Kjøper/eier må være/bli medlem i Halden Boligbyggelag (HABO). Borettslaget er tilknyttet Halden
boligbyggelag med forretningsføreravtale med en varighet på 10 år(uoppsigelig).
Borettslaget har førsteprioritet pant for eventuelle ikke betalte felleskostnader. Borettslaget har
lovbestemt panterett tilsvarende 2 ganger folketrygdens grunnbeløp og/eller tinglyst panterett.

FORKJØPSRETT

Medlemmer i HABO og Boligbyggelag som er tilknyttet fellesordningen har forkjøpsrett ved salg.
Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett må melde seg skriftlig til HABO innen 02.07.20 kl.
12.00 ved førstegangskjøp. Deretter gjelder ordinære forkjøpsrettsregler for Halden Boligbyggelag.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER

Det foreligger ingen tinglyste erklæringer på tomten. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

REGULERINGSFORHOLD

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan for Nordneset ID plan 24040 vedtatt
15.11.2018.

MEGLERS VEDERLAG

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til kr 45.000,- inkl. mva. pr. enhet.
I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 15 000,- inkl. mva. pr. enhet i tilretteleggingsgebyr.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten
benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell
avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

ENERGIMERKING

Energikarakter: B
Oppvarmingskarakter: Grønn
Kopi av energiattest utleveres på meglers kontor.

FAKTADOKUMENT SANDBUKTA TERRASSE
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SELGERS FORBEHOLD

Det er forbehold om salg at 60 % av verdien på første byggetrinn før salg av neste byggetrinn
igangsettes.
Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg
som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike
endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal e.l.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke anses som en arbeidstegning, men
som en illustrasjonsskisse fra arkitekten. Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at
frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ
karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke.
Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner
for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet
bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved
trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli
endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.
Det kan forekomme avvik mellom leveranse-beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid
leveransebeskrivelsen/faktadokument som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt og leveransebeskrivelse/faktadokument, er det den endelige leveransebeskrivelse/faktadokument i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette. Alle illustrasjoner,
skisser, møblerte plantegninger, er kun ment for å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen/
innredningen, og kan således ikke anses som endelig leveranse.
Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.
Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger.
Generell beskrivelse av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leilighetene. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i
forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mm.) før budgivning.
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SALGSVILKÅR

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:
1) Faktadokument datert 25.06.20
2) Prospekt datert 25.06.20
3) Prisliste datert 25.06.20
4) Foreløpig vedtekter.
5) Reguleringsbestemmelser/reguleringsplan.
6) Kjøpetilbud
7) Budsjett Sandbukta terrasse første driftsår.
Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte
opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

SALGSOPPGAVEDATO

Dette dokumentet er sist revidert dato: 25.06.20
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.
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VIKTIG INFORMASJON
LOVVERKET
Dersom kjøpet gjennomføres før boligen er ferdigstilt reguleres avtalen av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor
selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dersom kjøper gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet reguleres avtalen av avhendingslova. Avtalen reguleres også avavhendingslova dersom kjøpet
gjennomføres etter av boligen er ferdigstillet. Selger vil dog uansett stille pålagte garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12.

LIKNINGSVERDI
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere
info på www.skatteetaten.no.

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis
serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir
begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet
til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold
til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.
Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget
med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.
Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting
er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta
forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som
kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.
Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler
pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om
at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.
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BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som
er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket
innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da
beregningene er foretatt på tegninger.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Selger er ansvarlig for at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger skriftlig før overtagelse kan finne sted.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere
kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover
banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra
DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å
bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir
økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av
finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.
Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning
til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og
råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre
enn 30 minutter fra budet inngis.
Bud skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema som ligger vedlagt dette faktadokument og påført
din signatur.
Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av
gyldig legitimasjon (dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller
du viser legitimasjon til megler direkte.
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.
Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.
Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom
ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler eller per e-post.
E-postadressen til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.
Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.
Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er
mottatt.
FAKTADOKUMENT SANDBUKTA TERRASSE
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Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver
som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger
etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig.
Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.
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VEDTEKTER
UTKAST TIL VEDTEKTER:
Utbygger forbeholder seg retten til å endre disse for å blant annet å ivareta kontroll på byggeprosjektet under byggetiden.
Vedtekter
for Sandbukta Terrrasse borettslag org nr.
tilknyttet Halden Boligbyggelag
vedtatt på stiftelsesmøte xx.xx.xxxx

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
1-1 Formål
Yventunet l borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Sarpsborg kommune og har forretningskontor i Halden kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Halden boligbyggelag som er forretningsfører.
1-3 Utbyggingsplaner
Borettslaget planlegges opprettet med 50 enheter og bygget i tre byggetrinn.

2. ANDELER OG ANDELSEIERE
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 10 000,(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til
formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller
kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg har et boligbyggelag eller en arbeidsgiver som skal leie ut bolig til sine ansatte rett til å eie
inntil 20 % av andelene.
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(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av
sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til
erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall
skal godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at
erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har
rett til å erverve andelen.

3. FORKJØPSRETT
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i
boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling
som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som
den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte
etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene
i husstandsfellesskapslovens § 3.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes
punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram
til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet
eier.
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3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i
boligbyggelaget som skal få overta andelen.
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder
selv om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres på boligbyggelagets nettsider eller på annen egnet måte.

4. BORETT OG BRUKSOVERLATING
4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er
beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
Andelene i husene gir i tillegg til enerett til bolig, enerett til parkering i carport og tilhørende bod, slik
disse er fordelt i henhold til vedlagte liste. Retten til parkering i carport og bod kan bare overdras
sammen med boretten.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av
boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe
for andre andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten
saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og
dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
• andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende 		
linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de 			
siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
• andelseieren er en juridisk person
• andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom
eller andre tungtveiende grunner
• et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
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Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan
nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
(5) Med styrets samtykke kan andelseier leie ut sin parkeringsplass. Godkjenning kan bare nektes
dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
4-3 Regler om lading av elektrisk/hybrid kjøretøy
Det forventes snarlig nye regler etter samme format som eksisterende regler i esl § 25 – Vedtektene
vil bli endret i tråd med nytt lovforslag.
4-4 Regler om parkering for forflytningshemmede
Det forventes snarlig nye regler etter samme format som eksisterende regler i esl § 26 – Vedtektene
vil bli endret i tråd med nytt lovforslag.

5. VEDLIKEHOLD
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/
inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer
unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr
inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-,
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både
til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense
eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.
(4) Andelseier har ansvaret for at alt innvendig vedlikehold utføres forskriftsmessig. VVS og EL arbeider skal utføres av autoriserte håndverkere. Ikke av andelseier, så fremst andelseier ikke er autorisert
håndverker. Andelseier skal etter at arbeidene er utført, gi styret melding om hva som er gjort og av
hvem. Faktura eller samsvarserklæring fra autorisert håndverker forelegges styret. Styret skal ha en
kopi sitt arkiv. Fakturakopi kan fremlegges uten fakturaverdi.
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
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(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(8) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke
ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom
det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting
av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det
ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf
borettslagslovens § 5-18.

6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
6-2 Pålegg om salg
Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse
av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
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7. FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET
7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds
skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
(3) Utbygger eier andelene i byggetrinn 2 og 3 under utbygging, og frem til disse overdras til nye eiere. Inntil byggetrinn 3 er ferdigstilt betaler ikke de uferdige andelene felleskostnader til borettslaget,
med unntak av kostnader som direkte kan henføres til byggearbeidene eller annen bruk av borettslagets tjenester.
7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen
foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Grunnbeløpet som gjelder på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for beregningen. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en begjæring til
namsmyndighetene om tvangsdekning.

8. STYRET OG DETS VEDTAK
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 høyst 4 andre medlemmer
med minst 1 varamedlem.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år.
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt
valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret
kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.
8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan
treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens
stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst
en tredjedel av alle styremedlemmene.
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(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte
vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf
borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. GENERALFORSAMLINGEN
9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller
minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist
for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og
høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel
som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt
9-3 (1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
• Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
• Godkjenning av årsregnskap
• Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
• Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling
• Eventuelt valg av revisor
• Fastsetting av godtgjørelse til styret
• Andre saker som er nevnt i innkallingen
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9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med
flere eiere kan det bare avgis en stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i
andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
(4) Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak som er til hinder for utbyggingen i byggetrinn 2 eller 3 i
henhold til rammetillatelse/igangsettingstillatelse. Generalforsamlingen kan heller ikke hindre fornuftige endringer i prosjektet.

10. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN
10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold
til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette
gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
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(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:
• vilkår for å være andelseier i borettslaget
• bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
• denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf
lov om boligbyggelag av samme dato.
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Arealplan-ID

2094/115

2095/3

DATO
2094/120

11.04.2018
2094/121

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – SANDBUKTA TERRASSE BORETTSLAG:
Sendes til DNB Eiendom
mailadr: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no
Oppdragsnummer: 290209032
Prosjekt: Sandbukta terrasse borettslag, gnr. 2096, bnr. 2324 i Sarpsborg kommune
Bolig/ leilighetsnummer:
Oppdragsansvarlig: Linda Torp Skogli

Mobil: 41424189

Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:

E-post 2:

Tlf 1:

Tlf 2:

Hjem:

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris:
Kr._______________________ - kroner _______________________00/100 med tillegg av fellesgjeld og omkostninger, jfr. Salgsoppgave.
Budet inngis ihht. salgsvilkår i salgsoppgaven.
Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.
Betalingsplan:
Kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.

Långiver:

Referanseperson og tlf. nr.:

Kr

Långiver:

Kr

Egenkapital:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
Budet gjelder til og med den
kl.
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 første virkedag etter at megler har mottatt budet.
Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgaven datert 28.01.19. Undertegnede er
kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter,
dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet.
Bud som megler mottar etter kl.15.00 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av
eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt.
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side
samt informasjon om avslag eller aksept.

________________________
Sted/dato
Kopi av legitimasjon

_________________________
Budgiverens underskrift

________________________
Budgiverens underskrift
Kopi av legitimasjon
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www.sandbuktaterrasse.no

Halden

