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KORRIGERINGER TIL PROSPEKTMATERIELLET
Følgende korrigeringer er foretatt i forhold til opplysninger i øvrig prospektmateriell:

•

Forbehold
Det tas forbehold om at vilkår i rammetillatelsen om tilstrekkelig skole- og
barnehagekapasitet er avklart med kommunen innen 01.03.2022.

om re

Kjøpekontrakt

l eierseksjon bolig på eiertomt

Oppdragsnr: 3120215005
Omsetningsnr:
Meglerforetakets org.nr.: 976 756 673
Kontraktens bestemmelser u ylles av Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsre .
Kontrakten gjelder avtale e er lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fri dsbolig under oppføring
og hvor avtalen også omfa er re l grunn.
1. Partene
Navn
Hans Haslums Vei Utvikling AS

Adresse/Kontak nfo
c/o Peab Eiendomsutvikling AS,
Postboks 143 Lysaker, 1325 Lysaker
Tlf: 23 30 30 00

Org.nummer
914 498 937

heretter kalt selger, og
heretter kalt kjøper

er i dag inngå følgende kjøpekontrakt:

2. Salgsobjekt og lbehør
Kontrakten gjelder kjøp av bolig i eierseksjonssameie med lhørende balkong/terrasse/uteareal
Boligen ligger på gnr. 1, bnr. 504 på eiet tomt i Bærum kommune.
Adresse: Hans Haslums vei 2, 1356 Bekkestua.
Kontraktsobjektet benevnes i fortse elsen som ”boligen”.
Hjemmelshaver l eiendommen er: Hans Haslums Vei Utvikling AS
Selger besørger og bekoster seksjonering. Seksjonens endelige seksjonsnummer vil bli ldelt når
seksjonering er gjennomført, senest innen overtagelse. Boligen er foreløpig betegnet som leilighet nr.
Til boligen medfølger:
Garasjeplass(er), antall: 1.
1 Sportsbod i sameiets fellesareal

Selger

(plassering ldeles v/overtagelse)
(plassering ldeles v/overtagelse)
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Selger forbeholder seg re en l å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli.
De e kan bli søkt organisert som lleggsdel(er) l kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen
næringsseksjon, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet midler dig bruksre uten endring av
prisen. Selger forbeholder seg re en l å fordele parkeringsplassene. Det er selgers ansvar å gjennomføre
overskjø ngene. Parkeringskjeller og Fellesareal anses som overta selv om hjemmel l realandel ikke er
overskjøtet. De e innebærer at utbygger forbeholder seg re en l å foreta pro et contra avregning for
påløpte kostnader herunder oﬀentlig gebyr, avgi er og eiendomsska .
Prosjektet er planlagt med 38 enheter, hvorav 30 leiligheter og 8 rekkehus.
Boligene leveres som angi i prosjek nformasjon, leveransebeskrivelse, romskjema, og tegninger som
inngår i prospektet. Kjøper er kjent med disse og følger som vedlegg l denne kontrakt. I llegg
kommer eventuelle skri lige endringer og lleggsarbeider som er avtalt direkte mellom selger eller den
selger har utnevnt og kjøper.
Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesiﬁkasjonene, f.eks. som følge av
oﬀentligre slige krav, manglende lgjengelighet eller prisendringer, så lenge de e ikke reduserer boligens
forutsa e standard. De e gjelder også for endringer/ lvalg. Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir
ikke kjøper re l prisavslag eller andre sanksjoner.
Tegninger og illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustra v karakter. Ved eventuelle
avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran tegninger og øvrige illustrasjoner og informasjon i prospektet.
Kjøper har ved gjennomgåelse av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens foreløpige
tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. Endelige tomtegrenser og
tomteareal fastse es av Bærum kommune for selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når
det gjelder endelige tomtegrenser og areal.
Kjøper er kjent med at det med boligen medfølger et ansvar for å dekke eiendommens andel av de
månedlige felleskostnadene. Boligens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet erfaringstall s pulert
l kr. 41,- pr. kvm. BRA, inkl. fyring og varmtvann, samt kr. 400,- for kabel-TV/bredbånd og kr. 150,- for
garasjeplass det første dri såret. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli justert e er endringer i
konsumprisindeks, vedlikeholdsbehov, sameiets egne vedtak mm. Det tas forbehold om at selger kan
justere felleskostnadene som følge av endringer i budsje postene.
3. Kjøpesum og omkostninger
Eiendommen overdras for en kjøpesum kr. 0,- - kroner, here er kalt "kjøpesummen", som gjøres opp på
følgende måte:
Forskudd ved kontraktsunderskri /selgers garan s llelse:
3 virkedager før overtakelse innbetales:
Til sammen:

Beløp,Beløp,-

kr
kr
kr

0,-

Kjøpesummen innbefa er utgi er l vei- og ledningsanlegg, alle prosjekterings- og byggekostnader,
lknytningsavgi l oﬀentlig vann og avløp, elektrisitet og mva.
I llegg l kjøpesummen skal kjøper betale følgende omkostninger jf. salgsoppgave senest 3 virkedager før
overtakelse:
Dokumentavgi

l staten, 2,5% av andel tomteverdi

Tinglysingsgebyr for skjøte

Selger

kr
kr

side 2 av 11

Kjøper

Tinglysingsgebyr for pantedokument

kr

Utskri gebyr for panta est

kr

Til sammen:

kr

0,-

Kjøpesum og omkostninger, i alt:

kr

0,-

Dersom kjøper skal etablere y erligere pant på eiendommen påløper kr. 585,- pr. pantere . Det tas
forbehold om endringer i oﬀentlige avgi er/gebyrer, samt at Statens Kartverk godtar tomteverdi pr. bolig.
Selger forbeholder seg re en l å kredi sjekke kjøpere som misligholder innbetalingene.
4. Selgers plikt l å s lle garan er
Selger skal straks e er at avtale er inngå , s lle garan e er Bustadoppføringslova § 12.
Er det i avtalen ta forbehold som beskrevet i Bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre setning, er det
lstrekkelig at selger s ller garan en straks e er at forbeholdene er falt bort, men selger skal uanse s lle
garan før byggearbeidene starter.
Garan en skal gjelde fra dspunkt for avtaleinngåelse og frem l fem år e er overtagelse. Garan en skal
lsvare minst 3 % av kjøpesummen frem l overtagelse, og minst 5 % e er overtagelse.
Garan en s lles i form av selvskyldnergaran eller lsvarende fra en ﬁnansins tusjon som har re l å lby
slik tjeneste i Norge. Garan en kan s lles i form av samlegaran l sameiet eller for den enkelte seksjon .
Dersom selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er nglyst må selger s lle garan jf. § 47 i
Bustadoppføringslova.
5. Oppgjør
Oppgjøret mellom partene foretas av oppgjørsavdelingen l megler. Alle dokumenter l bruk i oppgjøret
oversendes
EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS, Postboks 385 Sentrum, 0102 Oslo. Fax 23 08 48 01/e-post:
oppgjor@em1oav.no.
Kjøper er ansvarlig for at kjøpesum og omkostninger innbetales uoppfordret innen forfall. Alle innbetalinger
som er nevnt i denne kontrakt innbetales l EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS,
klientkonto; 9001 31 75380.
Seksjonen overskjøtes l kjøper først ved dspunkt for ferdigs llelse og overtagelse. Kjøper har ingen plikt
l å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har s lt entreprenørgaran e er Bustadoppføringslova
§ 12. Det innbetalte beløpet lhører kjøper, og kan ikke frigis l selger inn l det enten er s lt
forskuddsgaran e er Bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har få nglyst hjemmel l eiendommen.

Selger

side 3 av 11

Kjøper

Rentene av innestående på klientkonto lfaller 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 s lle garan er e er Bustadoppføringslova §§ 12 og 47 godskrives derfor
selger renter av innestående på klientkonto l enhver d. Renter av omkostninger som er innbetalt av
kjøper lfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør
mindre enn et halvt re sgebyr, jf eiendomsmeglingsforskri en § 3-10 (3).
Partene gir oppgjørsavdelingen ugjenkallelig fullmakt l å foreta endelig oppgjør e er denne kontrakt og
alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal re es hit. Kjøpesum regnes ikke
som betalt før kjøpesummen, omkostninger og oppgjør for eventuelle u ørte endringer er registrert
innbetalt på megler sin klientkonto, samt at megler/oppgjørsavdelingen har mo a kjøpers pantere i
korrekt u ylt, undertegnet og bevitnet stand. Dato for renteberegning mellom partene avhenger av både
mo ak og valutering, og skjer e er bestemmelsene i Buﬂ. § 14 d. jf. § 46.
6. He elser
Utskri av eiendommens grunnbok er forelagt kjøper. Kjøper har gjort seg kjent med innholdet i denne.
Eiendommen overdras fri for pengehe elser.
Pengehe elser som ikke skal følge med eiendommen, skal sle es for selgers regning. De servitu ene som i
dag er nglyst på eiendommen, følger med ved salg.
Selger opplyser at det ikke eksisterer he elser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som
grunnboksutskri en viser. Selger forplikter seg l umiddelbart å underre e megler dersom slike
forretninger blir avholdt innen nglysing av skjøtet skal ﬁnne sted. Videre forplikter selger seg l å betale
alle avgi er m.v. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen.
Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt l å innfri pengehe elser som fremgår av bekre et
grunnboksutskri som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Selger har re l å nglyse nye he elser på eiendommen som følge av krav fra det oﬀentlige, herunder
he elser som gjelder vei, vann og avløp, naboforhold eller annet vedrørende sameiet .
Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf. Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 § 31. Dessuten har kommunen
legalpant (lovbestemt pant) for kommunale avgi er, eiendomsska og enkelte særlige eiendomsavgi er og
– gebyrer, jf. Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.
7. Tinglysing/sikkerhet
Selger utsteder skjøte l kjøper sam dig med denne kontrakts underskri . Skjøtet skal oppbevares hos
megler, som foretar nglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger og oppgjør for
u ørte lleggsarbeider og endringer.
Eiendommen overskjøtes l den kjøper som kjøpekontrakten utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke.
Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med Eierseksjonslovens § 23.
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) l megler som lyder på et beløp minst lsvarende
kjøpesummen for alle boligene i prosjektet. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring.
Pantedokumentet er nglyst, eller skal nglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som
sikkerhet for den l enhver d utbetalte del av salgssummen.
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Eiendomsmegleren skal vederlagsfri besørge pantedokumentet sle et når oppgjør mellom partene er
avslu et og skjøtet er godta l nglysning.
All nglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal nglyses må
snarest, og i god d før overtakelse, overleveres megler i undertegnet og nglysingsklar stand.
8. Selgers mangelsansvar og kjøpers reklamasjonsplikt
Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra oﬀentligre slige krav som beskrevet i
Bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved urik ge
opplysninger som beskrevet i § 27.
Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av Bustadoppføringslova §§ 29 ﬂg.,
herunder re ng av mangel, lbakehold av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere vilkår som
beskrevet i Bustadoppføringslova.
Kjøper mister re en l å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke re dig er sendt skri lig reklamasjon l
selger i tråd med Bustadoppføringslova § 30. Reklamasjonen må også oversendes selgers garan st for at
reklamasjonen kan s lles mot garan .
9. Endringsarbeider, lleggsarbeider og lvalg
Kjøper har re l å kreve endringer og lleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt,
og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke er l hinder for
rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Det er vik g å være oppmerksom på at det å kjøpe en bolig i et
ny boligprosjekt fordrer standardiserte løsninger. Selv små endringer kan derfor være teknisk vanskelige å
gjennomføre. Kjøpers muligheter og begrensninger i å gjøre lvalg eller endringer i boligen er beskrevet
nøye i salgsprospektet under punktet "Tilvalg og endringer". Kjøper har gjort seg kjent med- og aksepterer
de e.
Selger har ikke plikt l å u øre endringer/ lleggsbes llinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere
eller l å u øre endringer eller lleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.
Selger vil utarbeide en lvalgsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for angi e leveranser.
Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bes lling samt eventuell betydning for
overtakelses dspunktet.
Partene er enige om at alle endringer, llegg eller lvalg skal skje skri lig.
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte hovedytelsene:
Endringene innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 2, med vedlegg, justeres i henhold l de
avtalte endringer og lvalg. Det er også e er endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av
boligen og kjøper kan forholde seg l selger ved eventuell forsinkelse eller mangler kny et l endringene.
Alle lleggsbes llinger/endringer skal faktureres av selger eller den selger må e oppnevne og betales
direkte l meglers klientkonto.
10. Medlemskap i sameiet
Ved erverv av boligen blir kjøper medlem av sameiet , som oppre es av boligeierne. Sameiet administrerer
fellesinteressene, herunder dri en av utomhus anlegg og fellesarealer.
Kjøper og hans re se erfølgere har re og plikt l å være medlem av sameiet .
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Kjøper plikter å re e seg e er sameiets vedtekter , samt betale sin forholdsmessige andel av dri sutgi ene
for eiendommen fra overtakelses dspunktet. Budsje over dri sutgi ene stadfestes av sameiet i
kons tuerende møte. Regler for styring og dri av boligsameiet følges av Eierseksjonsloven (jf. pkt. 15).
Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning som forretningsfører for sameiet i 3 år.
11. Overtakelse
Selger planlegger å ferdigs lle boligen 3. kvartal 2023, men de e dspunktet er foreløpig og ikke bindende
og utløser ikke krav på dagmulkt. Når selger har opphevet forbeholdene s lt i avtalen, skal selger innen 14
dager fastse e en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 4 måneder. Selger skal skri lig varsle
kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slu er. Senest 8 uker før ferdigs llelse av boligen skal
selger gi kjøper skri lig melding om endelig overtakelsesdato.
Selgeren skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold l det avtalte
overtakelses dspunkt. Ved forsinket overtagelse har kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av
kjøpesummen for maksimalt 100 dager, jf. Bustadoppføringslova § 18. I de lfeller som fremgår av
bustadoppføringslova §§ 19 og 22 kan kjøper kreve erstatning for tap som overs ger dagmulkten. Selger
har re l lleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Overtakelsesperioden og overtakelsesdatoen er forpliktende og dagmulktsbelagte frister.
Dersom u ørelsen av arbeid under kontrakten forhindres som følge av korona-viruset, kan de e
gi selger re l forlengelse av alle frister i kontrakten. De e vil i så fall bli varslet særskilt.
Selger vil innkalle l en forhåndsbefaring som skal avholdes ca. 2 uker før arbeidene vil være fullført, hvor
boligen besik ges av kjøper og selger i fellesskap. Selger fører referat fra forhåndsbefaringen.
Selger skal innkalle l overtakelsesforretning e er Bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det
skrives protokoll fra overtakelsesforretningen. På protokollen skal det noteres eventuelle mangler og den
skal undertegnes av begge parter. Overtakelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre
arbeider, herunder på fellesarealer og utomhusarbeider.
I de lfellene det er to eller ﬂere selgere eller kjøpere l eiendommen, forplikter hver av partene hverandre
selv om bare en representant fra hver side møter på overtakelsen og undertegner
overtakelsesprotokollen. Dersom en av partene unnlater å møte l befaringen uten gyldig grunn, kan den
andre parten avholde denne alene, herunder undertegne protokollen. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper
re l å nekte overtakelse.
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgi er, herunder utgi er l nødvendig oppvarming
og oppebærer eventuelle inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen l kjøper i ryddig og byggerengjort stand, dvs ryddet og støvsugd, men
ikke utvasket. Eiendommen overleveres uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig
for kjøper.
Boligen skal ha ferdiga est eller midler dig bruks llatelse før overlevering l kjøper. Kjøper kan ikke ta
boligen i bruk dersom ferdiga est/midler dig bruks llatelse ikke foreligger og har re l å nekte
overtagelse frem l den er utstedt. Av midler dig bruks llatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må
ferdigs lles før ferdiga est kan gis.
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Selger foretar overtakelse av fellesarealer med sameiets styre eller personer utpekt av beboerne. Så snart
arbeidene er ferdigs lt, skal selger innkalle Boligsameiets styre l ferdigbefaring. Det skal føres protokoll og
evt. mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av selger skal noteres. Fremdri en og
ferdigs llelse av disse arbeider skal også protokolleres. Som sikkerhet for ferdigs llelse av gjenstående
arbeider kan partene avtale at det skal deponeres et beløp på meglers klientkonto inn l arbeidene er
u ørt.
Ved overtakelse mot midler dig bruks llatelse er selger forpliktet l å fremskaﬀe ferdiga est innen rimelig
d og senest før midler dig bruks llatelse er utløpt på d. Skulle denne situasjonen oppstå, er megler
forpliktet e er Eiendomsmeglingsloven l å gjøre kjøper oppmerksom på at det bør etableres lstrekkelig
sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal dere er bistå partene med å etablere et sikkerhetsarrangement som
ivaretar kjøpers interesser.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overta bruken av eiendommen . Overtar
kjøper ikke l fastsa d, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det dspunktet eiendommen
kunne vært overta .
Når risikoen for eiendommen er gå over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt l å betale kjøpesummen bort
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
Kjøper kan kreve eventuelle mangler re et uten ugrunnet opphold dersom disse vanskeliggjør eller er l
sjenanse for innﬂy ng eller bruk.
Inn l samtlige leiligheter med lhørende utomhusarealer er ferdigs lt, har selger re l å ha stående
anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området. Denne re en gjelder også så lenge byggearbeidene
pågår. Eventuelle skader de e må e påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre.
12. Mangler - reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel i henhold l Bustadoppføringslova, kan forbrukeren e er lovens kapi el
IV:
a. holde igjen vederlag e er Bustadoppføringslova § 31,
b. kreve mangelen re et e er Bustadoppføringslova § 32, kreve prisavslag e er § 33, eller heve
kjøpekontrakten e er § 34,
c. kreve erstatning e er § 35.
Dersom kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved boligen, må kjøper reklamere skri lig
overfor selger innen rimelig d e er at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter
å iverkse e de ltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som
følge av mangelen.
Vil kjøper gjøre gjeldende som mangel et forhold som ble eller burde ha bli oppdaget under
overtakelsesforretningen, må de e skje så snart som mulig, jf. Bustadoppføringslova § 30.
Reklamasjon kan ikke fremse es senere enn 5 år fra overtakelsen, jf. Bustadoppføringslova § 30.
Mangler som er påberopt i re d vil bli utbedret av selger innen rimelig d e er at reklamasjonen er
fremsa og akseptert. Utbedring skjer vederlagsfri for kjøper.
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13. E årsbefaring
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skri lig innkalles l e årsbefaring når det er gå om lag e år
siden overtakelsen, jf. Bustadoppføringslova § 16. Det skal føres protokoll fra denne, som skal undertegnes
av kjøper og selger.
Dersom det ikke er l klar ulempe for kjøper, eller medfører forringelse av boligen, kan selger kreve at
utbedring av mangler som er reklamert e er overtakelsen skjer samlet e er e årsbefaring.
Skulle det ha oppstå mangler som det vil falle kostbart å utbedre i forhold l den betydning manglene har
for boligens bruksverdi, har selger re l å gi kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring.
Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøpers bruk av boligen. Det gjøres
spesielt oppmerksom på at selgers plikt l å utbedre feil eller mangler ikke omfa er 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 omfa er heller ikke skader som skyldes lfeldige begivenheter e er overtakelse
eller andre begivenheter selger ikke bærer risikoen for.
Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter kjøper seg l å gi selger og dennes representanter adgang l
eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager innen normal arbeids d.
Kjøper har plikt l å kvi ere for u ørt arbeid e er hvert som de e avslu es. Dersom selger e er 14 dagers
skri lig varsel hindres i å u øre utbedringsarbeidene innen normal arbeids d mister kjøper re en l
utbedring.
Kjøper har ikke anledning l å se e bort utbedringsarbeidet l andre og kreve kostnadene dekket av selger,
med mindre selger unnlater å re e mangelen innen rimelig d, og heller ikke har gjort de e e er at kjøper
skri lig har varslet med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli sa bort l andre.
14. Selgers kontraktsbrudd
Er selgers ytelse forsinket e er kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med Bustadoppføringslova §
17, kan kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i Bustadoppføringslova §§ 18 ﬂg. Slike sanksjoner
kan være å holde igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve
avtalen, på nærmere vilkår i Bustadoppføringslova. Kjøper må i så fall gi melding l selger om hevingskravet
før overtakelse.
15. Kjøpers kontraktsbrudd
Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt l avtalt d eller l dspunkt selger kan kreve e er
Bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i
Bustadoppføringslova §§ 56 ﬂg. Slike sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve lleggsvederlag, kreve
rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i
Bustadoppføringslova.
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Manglende innbetaling utover 14 dager e er forfall, anses som vesentlig mislighold. Selger har i et slikt
lfelle hvor kjøper har utvist vesentlig mislighold re , men ikke plikt, l å heve kjøpekontrakten og foreta
dekningssalg. Kjøper vil i et slikt lfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell diﬀeranse ved lavere
salgssum, samt eventuelt annet tap som selger må e være påført. Ved heving har selger re l erstatning
for alle sine direkte og indirekte tap jf. Bustadoppføringslova § 58, jf § 52, og oppgjør for u ørt arbeid. Ved
forsinket betaling vil selger kunne stanse arbeidet med kjøpers eiendom selv om selger ikke hever
kontrakten.
Selger tar forbehold om hevning ved forsinket betaling selv om kjøper har overta boligen og/eller
hjemmelen l boligen.
Dersom kjøper har overta og/eller ﬂy et inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler
fullt oppgjør e er denne kontrakt, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf. Lov om
tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd (e). De e gjelder selv om det er s lt garan for
kjøpesum.
16. Forsikring
Selger vil på vegne av sameiet inngå avtale om fullverdi bygningsforsikring fra overtakelses dspunkt for
fellesarealer/første bolig i prosjektet.
Forsikringssum for eventuell skade før overtakelsen lfaller selger, som har plikt l snarest å utbedre
skaden.
Kjøper må selv sørge for forsikring av eget innbo og løsøre.
17. Selgers forbehold
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakt:
Det tas forbehold om at det innen 01.03.2022 er solgt lstrekkelig antall boliger lsvarende 60% i
salgsverdi/antall boliger.
Det tas forbehold om at ﬁnansiering for prosjektet foreligger innen 01.03.2022.
Det tas forbehold om at igangse ngs llatelse er gi innen 01.03.2022 og at den er i henhold l
rammegodkjenning.
Det tas forbehold om at vilkår i ramme llatelsen om lstrekkelig skole- og barnehagekapasitet er
avklart med kommunen innen 01.03.2022.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen angi e frister, eller det blir klart før de e dspunkt
at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen(e), har selger re l å annullere kontrakten.
Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter som overs ger
1/2 re sgebyr refundert av selger gjennom megler. Utover de e har selger intet ansvar overfor
kjøper.
Selger kan på hvilket som helst dspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende
forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper skri lig melding om når (dato)
forbehold er bor alt/frafalt og informere om igangse ngsdato.
Ved enighet mellom partene, kan fristene forlenges. Kontraktens be ngelser for øvrig er i et slikt lfelle de
samme.

Selger

side 9 av 11

Kjøper

18. Særskilte bestemmelser
Dersom kjøper avbes ller før det er gi igangse ngs llatelse betaler kjøper avbes llingsgebyr, iht. buoﬂ. §
54. Avbes llingsgebyret fastse es l 5 % av kjøpesummen. Dersom forbrukeren avbes ller e er at
igangse ngs llatelse er gi , fastse es selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar med buoﬂ. § 52
og § 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbes lling.
Kontrakten kan ikke påregnes å bli godkjent transportert og gjelder individuelt for hver kjøper.
Dersom kjøper ønsker å endre navn på hvem som skal stå i skjøtet ved overtagelse internt i
familien eller i eget selskap og en slik endring godkjennes av selger, påløper det et gebyr stort
kr. 20.000,-.
Dersom kontrakten videreselges eller llates transportert med der l endring av kjøper på skjøtet, påløper
det et minimumsgebyr stort kr. 100.000,-. Et eventuelt videresalg må gjennomføres via
prosjektets eiendomsmegler. Det vil ikke bli gi samtykke l transport av kjøpekontrakten senere enn 1 -enmåned før overtagelse.
Dersom denne kjøpekontrakt overdras av kjøper før ferdigs llelse, plikter den nye kjøperen å tre inn i alle
de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og lvalgsbes llinger. Kjøper gjøres dog oppmerksom
på at han he er for de e kontraktsforhold inn l ny kjøper har signert alle dokumenter vedrørende salget
og innbetalt lsvarende beløp som kjøper e er denne kontrakt har gjort. Kjøper har ikke anledning l å
motse e seg overskjø ng av boligen l seg, dersom han på overtakelses dspunktet ikke har utpekt ny eier
som har oppfylt kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten.
Megler skal forestå videresalget mot betaling i henhold l sine gjeldende standardsatser. Denne sum kan
trekkes av kjøpers eventuelle innbetalinger.
Salgsprospektet er ikke bindende for boligens detalju orming og farger. Opplysninger gi i salgsprospektet
kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, men eventuelle endringer skal ikke ha
innvirkning på forutsa standard. Ved motstrid mellom prosjektbeskrivelsen og tegninger gjelde
prosjektbeskrivelsen.
Kjøper er kjent med at grensene for eiendommen ikke er endelig fastsa . Endelige tomtegrenser og
tomteareal fastse es av Bærum kommune for selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når
det gjelder endelige tomtegrenser.
Ferdsel på byggeplassen i byggeperioden er behe et med høy grad av risiko og adgang l befaring kan av
denne grunn ikke påregnes. Før befaring på byggeplass må kjøper under alle omstendigheter gjøre avtale
med selger på forhånd og selgers representant må være l stede under befaringen.
Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten, skal partene søke å løse denne ved forhandlinger.
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens verne ng.
Partene kan imidler d, e er at tvist er oppstå , avtale at saken skal avgjøres ved voldgi e er reglene i
Voldgi sloven av 2004.
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I henhold l Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om ltak mot hvitvasking og terrorﬁnansiering mv. er megler plik g
l å gjennomføre legi masjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle re ghetshavere l
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten l oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
re ghetshavere l salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav l legi masjon eller
megler har mistanke om at transaksjonen har lknytning l utby e av en stra ar handling eller forhold
som rammes av Straﬀeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser de e vil kunne medføre for
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle re ghetshavere l salgsobjektet eller deres medkontrahent.
19. Bilag
Kjøper bekre er å ha mo a og lest salgsoppgave, salgsopplysninger fra megler og vedleggene l disse.
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon:
1. Prospekt og vedleggshe e
2. Kontraktstegning leilighetdato
dato
3. Utskri av nglyste erklæringer dok.nr.

Dato/signatur
Denne kontrakt er u erdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer, e

Sted, dato

Sted, dato

Selger
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l hver av partene, og e

l megler.

Hans Haslums Vei Utvikling AS
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UTKAST V E D T E K T E R
for
Sameiet Hans Haslums vei 2 org. nr. <organisasjonsnummer>

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet.
(Endret på årsmøte <dato>.)

1.

Innledende bestemmelser

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Hans Haslums vei 2. Sameiet er opprettet ved tinglysing av
vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst <dato>.
1-2 Hva sameiet omfatter
(1) Sameiet består av 38 boligseksjoner og 1 næringsseksjon parkering på eiendommen gnr.
1 bnr. 504 i Bærum kommune.
(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og flere tilleggsdeler. Hoveddelen består
av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.
Seksjonerte tilleggsdeler består av
• bod
• parkeringsplass
• markterrasser
(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
1-3 Sameiebrøk
(1) Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken
fremgår av seksjoneringssøknaden.
(2) Sameiebrøken bygger på hoveddelens BRA areal. Balkonger/terrasser/uteareal/boder og
parkeringsplasser er ikke med i hoveddelenes BRA. For næringsseksjon parkering er det
fastsatt en teller i sameierbrøk lik 52. Dette tilsvarer antall p-plasser som inngår i
næringsseksjon parkering.

2. Rettslig disposisjonsrett
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.
1

Sameiet Hans Haslums vei 2 – Utkast vedtekter 12.04.2021
Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og
parkeringsplasser i prosjektet ”Hans Haslums vei 2”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i
organisering, oppdeling i flere eierseksjonssameier, opprettelse av anleggseiendommer mv. Det vises til de
forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger

(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder
tilsvarende hvis et erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til
at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, som
beskrevet i eierseksjonslovens § 23.
(3) Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med
korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.
(4) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det
som inngår i (3) ledd. Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og
kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.
(5) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å
bruke fellesarealene til det de er beregnet til, eller vanligvis brukes til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
(2) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte
funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
(3) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(4) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever
reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.
(5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer,
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.
Dette gjelder tiltak som:
• Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper,
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg
på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og
lignende.
Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor
tilleggsdel.
2
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(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere
seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør
om remontering skal tillates.
(7) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre
offentlige bestemmelser er ikke tillatt.
3-2 Ordensregler og dyrehold
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade
eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

4. Sameiets parkeringsplasser
4-1 Organisering
Sameiet/seksjonseierne disponerer 54 parkeringsplasser.. 52 av p-plassene er organisert
som næringsseksjon i sameiet som utgjør et tingsrettslig sameie mellom eierne av denne.
Sameiet har også 1 HC-parkeringsplass, samt 1 oppstillingsplass på terreng. Disse er
forbeholdt kommunale tjenestebiler.
4-2 Rettslig disposisjonsrett – drift, vedlikehold og administrasjonsansvar
Eierandel i næringsseksjon parkering kan dersom den ikke selges eller overføres sammen
med eierseksjon i Sameiet Hans Haslums vei 2 bare selges eller overføres til andre
seksjonseiere i Sameiet Hans Haslums vei 2.
Utbygger vil eie og disponere eventuelle parkeringsplasser som ikke er solgt, og kan fritt
omsette disse til seksjonseiere aller andre Rettigheter og plikter fremgår av
næringsseksjonens vedtekter, se vedlegg 1.
Styret i Sameiet Hans Haslums vei 2 Sameie ansvarlig for drift, vedlikehold og
administrasjon av næringsseksjon parkering, garasjeanlegget med adkomst, kjørebane og
parkeringsarealer, jfr næringsseksjonens vedtekter, se vedlegg 1

4-3 Kostnadsfordeling
Felleskostnader knyttet til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, fordeles mellom sameierne
i næringsseksjon parkering i forhold til hvor mange parkeringsplasser den enkelte eier
disponerer.
Dette gjelder for eksempel kostnader til:
• snørydding/feiing
• rengjøring av garasjekjeller
• reparasjon av garasjeport
3
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• forsikring
• strøm
• kjøre- og adkomstarealer
• tekniske anlegg
• andre drifts og administrasjonskostnader for næringsseksjon parkering
4-4 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider
(1) Det er forberedt felles el-opplegg for lading av el-biler fra Cirkle K i sameiet.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i
tilknytning til en parkeringsplass boligen disponerer. Styret kan bare nekte samtykke dersom
det foreligger en saklig grunn.
(2) For senere montering av ladepunkt må det søkes styret om samtykke, og samtykke
forutsetter at eiendommens el-anlegg tåler senere etableringer. Seksjonseieren må ved slik
senere etablering selv bekoste godkjent teknisk opplegg, kabling, uttak og egen måler for
forbruk.
Ved ettermontering av ladepunkt skal det kun benyttes ladere av samme fabrikat som
installert anlegg, som kobles som en utvidelse av eksisterende installasjon, slik at
funksjonalitet for effektfordeling og forbruksavlesing opprettholdes likt for alle brukere.
Styret skal motta skriftlig melding (kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt.
Det er en forutsetning at strøm kun benyttes til lading for drift/funksjon av kjøretøy og at alle
kostnader dekkes av den som disponerer/eier den gjeldende parkeringsplass.
Styret er berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til
ovennevnte.
4-5 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
(1) Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne
kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder
bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret
bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en
tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.
(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.
(3) Denne bestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier
seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må
registreres i Foretaksregisteret.

5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
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(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f)

gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen
(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. Seksjonseier er
likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. punkterte), dersom dette er et
teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut hele vinduet.
(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som
er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre,
plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om
innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.
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(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting
i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.
(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.
5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter,
slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til
å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre
brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform
6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken
med mindre annet følger av disse vedtektene.
(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den
enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Kostnader forbundet med kollektivt bredbånd og tv fordeles med en lik andel pr. tilknyttet
seksjon.
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Kostnader til nærvarme inngår i felleskostnadene, herunder kostnader til varmt tappevann i
leilighetene, radiatoranlegg etc. Fjernvarme fordeles etter brøk.
Dersom sameiet velger å installere individuell måling for hver eierseksjon vil kostnadene
fordeles iht. målt forbruk. Vedtas dette vil det kreves inn et månedlig akontobeløp som
avregnes iht avtalt periode.
Kostnader til p-plasser i næringsseksjon parkering betales med likt beløp per p-plass som
disponeres, se vedtektenes pkt.4-3, jf. næringsseksjonens vedtekter, se vedlegg.
Næringsseksjon parkering skal ikke belastes med andre kostnader enn det som fremkommer
av vedtektenes pkt. 11-4.
(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene
fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).
(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er
ugyldig.
6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.
(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene
skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og
innbetalingene skal følge sameiebrøk.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om
tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig
bruk og brudd på ordensregler
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7-2 Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret kan uten
varsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i strid med
eierseksjonsloven § 23.
7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven §
39.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer.
Det kan velges inntil 2 varamedlemmer.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal
velges særskilt.
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode, med
mindre noe annet besluttes av årsmøtet. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.
(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører
varsles.
(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.
8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt
noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
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(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til
forretningsfører.
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers
angår fellesareal og fast eiendom.
(2) Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet
knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
(3) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

9.

Årsmøtet

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere
eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes
behandlet.
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(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men
varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til
forretningsfører.
(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne
behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels
flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).
9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
• behandle styrets årsrapport
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
• velge styremedlemmer
• behandle vederlag til styret
(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært
årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten
være tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet
på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i
innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett.
Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til
å være til stede på årsmøtet og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til
stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
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(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med
en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på
årsmøtet tillater det.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder
behøver ikke å være seksjonseier.
(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.
(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning.
9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette
strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.
(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta
beslutning om
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet
formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum
f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32
åttende ledd.
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g) endring av vedtektene
(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere
kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf.
eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går
ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på
årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om
a)
b)
c)
d)

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

9-11 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller
ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring
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Sameiet Hans Haslums vei 2 – Utkast vedtekter 12.04.2021
Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og
parkeringsplasser i prosjektet ”Hans Haslums vei 2”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i
organisering, oppdeling i flere eierseksjonssameier, opprettelse av anleggseiendommer mv. Det vises til de
forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger

10-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i
samsvar med eierseksjonsloven § 61.
10-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen
revisor blir valgt.
10-3 Forsikring
(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent
forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte seksjonseier selv ansvarlig for å tegne.
(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale
egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

11 Diverse opplysninger
11-1 Definisjoner
I disse vedtektene menes med
a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med
enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har
enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og
kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha
utvendige arealer.
c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning,
med egen inngang.
d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i
eierseksjonsloven.
i)

reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert
eiendom.

j)

sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

11-2 Hjemmelshaver til formuesgode
Sameie kan registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er registrert i et
realregister.
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Sameiet Hans Haslums vei 2 – Utkast vedtekter 12.04.2021
Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og
parkeringsplasser i prosjektet ”Hans Haslums vei 2”, og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av
prosjektet og kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i
organisering, oppdeling i flere eierseksjonssameier, opprettelse av anleggseiendommer mv. Det vises til de
forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger

11-3 Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.
11-4 Særskilt bestemmelse om næringsseksjon parkering
Parkeringsplasser (og evt. kjøre- og adkomstarealer i garasjeanlegget) utgjør en egen
næringsseksjon nr XXX, med tilleggsdeler. Næringsseksjon nr XXX (parkering) blir et eget
tingsrettlig sameie mellom de ideelle eierne i denne. For næringsseksjon nr XXX (parkering)
vil utbygger fastsette egne vedtekter/avtale, med nærmere bestemmelser om bruk, råderett
mv.
Styret i Hans Haslums vei 2 Sameie er pliktig til å sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og
administrasjon av næringsseksjon nr XXX (parkering) , med mindre de ideelle eierne i
næringsseksjon nr XXX (parkering) velger sitt eget styre og ivaretar dette selv.
Så lenge styret i Hans Haslums vei 2 Sameie sørger for forsvarlig drift, vedlikehold og
administrasjon av garasjeanlegget med kjøre- adkomstarealer, skal de ideelle eierne av
næringsseksjon nr XXX betale utgiftsbidrag, iht sin eierbrøk i seksjonen, til Hans Haslums vei
2 Sameie. Inntekter og kostnader vedr. næringsseksjon nr XXX med parkering og kjøre- og
adkomstarealer i garasjeanlegget kan føres i et eget underregnskap under Hans Haslums
veie 2 Sameies regnskap.
De ideelle eierne av næringsseksjon XXX (parkering) skal kun dekke kostnader forbundet
med innvendig drift og vedlikehold av parkeringsarealet samt kjøre- og adkomstarealer,
porter, dører og tekniske anlegg m.v, strøm, fjernvarme, forsikringskostnader,
administrasjonskostnader og øvrige driftskostnader som kan tilknyttes næringsseksjon nr
XXX (parkering) og kjøre- og adkomstarealer i garasjeanlegget, se også vetektenes pkt 4-3

11-5 Generelle plikter
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens
seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler
fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i
eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr 65.
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FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT SAMEIET HANS HASLUMS VEI 2 - Normalt driftsår
INPUT (Blå felt):
Sum
Kommentar
2.091.972
1.417.344
398.628 Se konto 628
93.600
182.400 Se konto 6607
0
0
2.091.972

DRIFTSINNTEKTER
Innkrevde felleskostnader
3600 Innkrevde felleskostnader
3600 Nærvarme
3600 Garasje
3600 Kabel-TV/Internett
Andre inntekter
399 Diverse - leieinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader
5400 Arbeidsgiveravgift
Styrehonorar
530 Styrehonorar
Revisjonshonorar
671 Revisorhonorar
Forretningsførerhonorar
670 Forretningsførerhonorar
Konsulent og forvaltn.tjen
673 Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
6601 Drift/vedl.hold bygninger
6602 Drift/vedl.hold VVS
6603 Drift/vedl.hold elektro
6604 Drift /vedll.hold utvendig anlegg
6606 Drift/vedl.hold heiser
6608 Drift/vedl.hold fyringsanlegg
6609 Drift/vedl.hold brannsikring
6614 Drift/vedl.hold garasjeanlegg
6612 Drift/vedl.hold ventilasjonsanlegg
Forsikringer
7501 Forsikring bygninger
Festeavgift
775 Festeavgift
Kommunale avgifter
7721 Vann- og avløpsavgift
7723 Feieavgift
7724 Renovasjonsavgift
7720 Eiendomsskatt
Energi / fyring
620 Elektrisk energi
628 Nærvarme
Kabel/TV-anlegg (inkl internett)
6607 Kabel/TV-anlegg/internett
Andre driftskostnader
655 Driftsmaterialer
674 Vaktmestertjenester
6741 Vakthold
677 Renhold ved firmaer
678 Snørydding og gressklipping
689 Andre kontorkostnader
694 Porto
777 Bank og kortgebyr
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

5.600
5.600
40.000
40.000
8.000
8.000
75.000
75.000
10.000
10.000
418.600
80.000
50.000
0
50.000
50.000
25.000
50.000
93.600
20.000
80.000
80.000
0
0
505.000
375.000
0
130.000
0
448.628
50.000
398.628
182.400
182.400
217.500
10.000
75.000
0
75.000
50.000
5.000
1.000
1.500
1.990.728

4464 m2 BRA* 1,5* (kr. 24,15+31,56) - stipulert forbruk
Nedgravd løsning - hentefrekvens 5A

Varmepumpe

0
0
0
0
0
0

8026 Renter sparekonto i OBOS
8034 Renter driftskonto i OBOS
Finanskostnader
8099 Andre rentekostnader
RES. FINANSINN./-KOSTNADER
ÅRSRESULTAT

Felleskostnader:
Felleskostnader
Digital-Tv/bredbånd
Vannbåren varme (oppvarming/varmt tappevann)
Felleskostnader garasje

Fellesanlegg p-kjeller/bodområde

101.244

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER
Finansinntekter

Forutsetninger:
Antall leiligheter
Areal totalt for Bolig (BRA)
Antall p-plasser

sprinkling

101.244

INPUT:

Kommentar
38
3.691
52

32
400
9
150

pr kvm pr mnd
pr leil pr mnd
pr kvm pr mnd
pr p-plass pr mnd

Forbehold:
Dette er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader.
Budsjettet er utarbeidet av OBOS basert på opplysninger om
eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som vi forvalter.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leil. og øvrige opplysninger om prosjektet som kan
endre forutsetningene for budsjettforslaget.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet
og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader.
Endelig fastsettelse av budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligselskapet
Utarbeidet pr 12.04.2021
Revidert 11.05.2021

Utskrift fast eiendom
Gårdsnummer 1, Bruksnummer 504 i 3024 BÆRUM kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet
Oppdatert per

24.02.2021 kl. 12.45
24.02.2021 kl. 11.32

Adresse(r):
Gateadresse:
Gatenr:
Kommune:
Postkrets:

Hans Haslums vei 2
1732
BÆRUM
1356 BEKKESTUA

HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til eiendomsrett
HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 81 000 000
Omsetningstype: Fritt salg
HANS HASLUMS VEI UTVIKLING AS
ORG.NR: 914 498 937

2015/259655-1/200 23.03.2015

HEFTELSER
Eventuelle heftelser som
avgivereiendommen før en
som ikke er overført ved
grunnboksutskriftene til

kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på
arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter
tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på
de respektive avgivereiendommene.

Heftelser i eiendomsrett:
1967/302760-1/100 22.05.1967

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1967/302761-1/100 22.05.1967

BESTEMMELSE OM VEG
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1967/302762-1/100 22.05.1967

BESTEMMELSE OM VEG
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1968/301687-1/100 19.03.1968

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1968/303941-1/100 26.06.1968

ERKLÆRING/AVTALE
BESTEMMELSE OM KLOAKKRENSEANLEGG
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1971/301200-1/100 27.10.1971

ERKLÆRING/AVTALE
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Gårdsnummer 1, Bruksnummer 504 i 3024 BÆRUM kommune

Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr.
GARASJE
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
1976/9326-1/100 24.05.1976

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3024 GNR: 1 BNR: 547
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2002/19754-1/100 03.07.2002

BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2015/230244-1/200 13.03.2015

PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 70 000 000
Panthaver: SPAREBANK 1 ØSTLANDET
ORG.NR: 920 426 530

GRUNNDATA
1964/303395-1/100 25.06.1964

REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 3024 GNR: 1
BNR: 1

1972/409254-1/100 20.07.1972

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3024 GNR: 1
BNR: 662

1972/409255-1/100 20.07.1972

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3024 GNR: 1
BNR: 652

1984/32769-1/100 16.11.1984

REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3024 GNR: 1
BNR: 918

2020/514348-1/200 01.01.2020
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
Tidligere:
KNR: 0219 GNR: 1 BNR: 504

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
2020/2382324-1/200 27.04.2020 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
21:00

Rettighet hefter i: KNR: 3024 GNR: 1 BNR: 548
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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Tegnforklaring

BÆRUM KOMMUNE
REGULERING

Reguleringsplan for Hans Haslums vei 2

Reguleringsbestemmelser
detaljregulering
PlanID: 2017012
Saksnummer: 17/9832
Dokument: 3967163

Planens hensikt
§ 1.1
§ 1.2

Planen skal legge til rette for
- utbygging av 33 boliger i lavblokker og rekkehus, ved tundannende bebyggelse, og med
tilhørende parkeringsanlegg under terreng/lokk.
Planen skal sikre og legge vekt på:
- at ny bebyggelse utformes som ett boligområde, med felles løsninger for uteopphold og
lek, parkering, renovasjon.
- ny bebyggelse med høy arkitektonisk kvalitet,
- oppbrutte og avtrappede bygningsvolumer som til sammen danner en skjerm mot
trafikkstøyen,
- lokal overvannshåndtering, inkludert grønne tak
- bevaring av naturverdier,
- sikring av eksisterende vannledning,
- fortau og snarvei mot øst, samt framtidig gang/sykkelvei,
- tilfredsstillende støyforhold for nye boliger og uteoppholdsareal.

Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 2.1

§ 2.2

§ 2.3
§ 2.4
§ 2.5

Ved planlegging og opparbeidelse av området skal det legges vekt på løsninger preget av
helhetlig miljø- og ressurstenkning.
- Til rammesøknad skal det utarbeides miljøoppfølgingsplan som redegjør konkret for
tiltakets løsninger med hensyn til miljøriktig energiforsyning, lavt energibehov,
massehåndtering, redusert transportbehov, reduserte avfallsmengder, materialvalg,
overvannshåndtering m.m.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor planområdet, ved åpne overvannsløsninger,
permeable overflater, tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer.
Det tillates fordrøyningsmagasin for overvann som ikke lar seg infiltrere eller fordrøye i åpne
løsninger. Fordrøyningsmagasin skal ha strupt utløp før påslipp til kommunalt nett.
Til rammesøknad skal det utarbeides rammeplan for vann, avløp og overvann.
Grad av utnytting skal ikke overstige BRA = 4 600 m2. Parkerings- og bodarealer under
terreng/lokk, under kote 91 m, skal ikke medregnes i BRA. Overdekket sykkelparkering,samt
to parkeringsplasser på terreng, kommer i tillegg til maksimal grad av utnytting.
Det skal avsettes minimum 50 m2 MUA per 100 m2 BRA boligareal.
Hver boenhet skal ha privat balkong eller terrasse.
Minimum 80 % av MUA skal fære fellesareal og ligge på bakken. Herav skal 25 m 2 per
boenhet avsettes til lek.
Minimum 50 % av felles uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer
ved jevndøgn.
Lekeareal skal være sammenhengende og ha en solrik plassering.
Støynivå på felles uteoppholdsareal skal være maksimum 55 dB.

§ 2.6

§ 2.7
§ 2.8

§ 2.9

§ 2.10

§ 2.11
§ 2.12

§ 2.13

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor
fasade opptil Lden 65 dB under forutsetning av at minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt
bruk og minimum 1 soverom skal ha vindu mot fasade med maksimum 55 dB utvendig
støynivå. På fasader med opptil 65 dB aksepteres tekniske tiltak på balkonger og vinduer for
å oppnå støynivå under maksverdien.
Støyskjermer, renovasjon og ev. sykkelparkering kan plasseres utenfor byggegrenser. Mindre
bygg for trapp/heis fra parkeringskjeller kan plasseres utenfor byggegrenser mot tunet, jf.
prinsipper i illustrasjonsplan dokument 4081549.
Uteareal på lokk over garasjeanlegg skal ha et vekstjordlag med minimum tykkelse som
angitt under:
- Gress:
0,4 m
- Busker under 0,5 m høyde:
0,5 m
- Busker over 0,5 m høyde:
0,7 m
- Trær:
1,0 m
Utomhusplan skal utarbeides samlet for boligfeltene og utearealet, og godkjennes i
rammetillatelsen.
Utomhusplanen skal vise:
- Utforming og bruk av uteoppholdsarealer
- Oppstillingsplass og snumulighet for brannbil
- Nytt og eksisterende terreng
- Ny vegetasjon, herunder plantevalg, og eksisterende vegetasjon/markdekke som skal
bevares
- Løsning for håndtering av overvann, som regnbed/vannfordrøyning, grønne tak,
fordrøyningsmagasin o.l.
- Renovasjonsløsning. Det opparbeides gangareal på sørsiden av oppstilingsplass for
renovasjon.
- Utforming av lekearealer
- To parkeringsplasser hvorav en HC-plass og en plass for kommunens egne biler
- Interne veier, herunder atkomst til garasjeanlegg og gangarealer med stigningsforhold
- Gangareal på sørsiden av oppstillingsplass for renovasjon
- Snarvei fra tunet ned til fortauet langs Gamle Ringeriksvei i øst
- Trapper, terrengplanering og forstøtningsmurer med plassering og høyde
- Materialbruk, møblering, beplantning og belysning
- Plassering av støyskjermer mellom og øst for blokkene.
Bebyggelsens skala, oppdeling, sprang og avtrappinger skal følge prinsippene i
illustrasjonsplan dokument 4081549. Gangatkomst til boligene skal være via tunet.
Bebyggelsen skal skjerme uteoppholdsarealene i tunet mot trafikkstøy og danne stille side til
hver boenhet.
Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.
Det skal etableres minimum 1,2 parkeringsplasser for bil for rekkehus og 1,2
parkeringsplasser for blokk og 3 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 BRA. BRA beregnes
etter teknisk forskrift eksklusiv parkerings- og bodarealer under terreng/lokk og eksklusiv
åpne, overdekte arealer.
Minimum 15 % av bilparkeringsplassene skal være for besøkende.
Minimum 5 % av bilparkeringsplassene skal være for forflytningshemmede.
Alle bilparkeringsplassene skal ha eget ladepunkt for el-bil.
Minimum 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være under tak eller i garasjeanlegg og nær
inngang.
Sykkelparkering skal tilpasses ulike typer sykler som lastesykkel og sykkelvogner.
Renovasjon skal løses med nedgravde avfallscontainere.

Side 2 av 5

§ 2.14 Eksisterende fjellskjæring i søndre del av felt BB skal sikres mot fallulykker og steinsprang.
§ 2.15 Det tillates ikke takterrasser på øverste takflate på noe bygg.

Bestemmelser til arealformål
Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

§ 3.2
§ 3.3

§ 3.5

§ 4.1
§ 4.2

Bolig – blokkbebyggelse, felt B120 % av leilighetene skal være mellom 30m2 og 50 m². Alle
leilighetene skal ha minst ett soverom.
Oppbygg for heis/trapp og ev. ventilasjonsutkast tillates inntil 1 m over maksimal kotehøyde.
Øverste etasje i den enkelte blokk skal være inntrukket i henhold til prinsippene i
illustrasjonsplan dokument 3959814.
Støyskjerm mot veitrafikkstøy tillates oppført nord for bebyggelsen. Maks høyde på denne
støyskjermen er 3,5m.
I tillegg tillates støyskjermer på maksimum 2,4 m høyde mellom blokkene og utenfor blokker
mot øst. Plassering og høyde avklares i rammesøknad.
Bolig – konsentrert småhusbebyggelse, felt B2Maksimum høyde skal avtrappes jevnt fra
kote +103 til kote +101 fra syd mot nord, jf prinsippene i illustrasjonsplan dokument
3959814.
Øverste etasje skal være inntrukket i henhold til prinsippene i illustrasjonsplan dokument
3959814.
Energianlegg, felt E1 og E2
Eksisterende nettstasjon opprettholdes innenfor felt E1. Ny nettstasjon skal etableres
innenfor felt E2. Avstand fra nettstasjon til bygning med brennbare overflater skal være
minimum 5 m.
Nettstasjonen skal utformes arkitektonisk i tråd med ny boligbebyggelse.
Uteoppholdsareal, felt BUFeltet skal være felles for blokk- og rekkehusboligene.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
§ 5.1
§ 6.1

Kjøreveg, felt o_V
Ved gjennomføring av veianlegg skal Bærum kommunes veinormal følges.
Fortau, felt o_F
Fortauet skal opparbeides fram til hovedgangatkomsten til de nye boligene. Kantstein skal
være nedsenket ved avkjørsel til parkeringskjeller.
Gang/sykkelveg, felt o_GS
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§ 7.1

Formålet skal sikre areal til framtidig gang/sykkelvei og nødvendig støttemur for å begrense
skråningsutslag. Før utbygging av feltet skal gang/sykkelveien inngå i en helhetlig plan for
framtidig gang/sykkelvei langs vest- og sørsiden av Gamle Ringeriksvei på strekningen Haslum
kirke til rundkjøring nord for Bekkestua. Utforming og plassering (horisontalt og vertikalt) av
framtidig gang/sykkelvei skal optimaliseres for å begrense inngrep i eksisterende
naturområde, jf. § 7 naturområde.

Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3)

§ 7.3
§ 7.4

Naturområde, felt NInnen området skal terreng og vegetasjon bevares. Det tillates anlegg av
trapp fra boligtunet til Gamle Ringeriksvei, jf illustrasjonsplan dokument 3959814.
Det skal forøvrig ikke foretas planering, graving eller fylling.
I anleggsfasen skal vegetasjon og terreng som skal bevares sikres med gjerder slik at kjøring,
lagring av masser og utstyr mm unngås.

Bestemmelser til hensynssoner
Sikrings-, støy- og faresone (pbl. § 11-8 a)
§ 8.1

§ 9.1

Annen sikringssone, felt H190
Sikkerhetssone for eksisterende vannledning er 1 m over og 1,5 m ved siden av borehullet for
vannledning. Det tillates ingen tiltak i grunnen innenfor eller under sikkerhetssonen. Over
sikkerhetssonen kan det tillates forsiktig bryting av fjell, forutsatt at metode/gjennomføring
er avklart med Bærum kommune VA.
Energibrønner tillates ikke innenforfelt H190.
Bevaring naturmiljø, felt H560
Ved etablering av mur langs gang/sykkelvei skal toppjord ivaretas og legges tilbake.

Bestemmelser til bestemmelsesområder
§ 10.1 Innenfor bestemmelsesområde #2 tillates parkeringskjeller/boder under lokk/terreng.
§ 10.2 Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates utvidelse av eksisterende fortau til 2,5 m bredde,
med utgangspunkt i eksisterende fortauskant.

Rekkefølgebestemmelser
Før rammetillatelse gis
§ 11.1 Tillatelse til boligbebyggelse innenfor planområdet kan ikke gis før tilstrekkelig barnehage- og
skolekapasitet er sikret.
§ 11.2 Tillatt påslippsmengde til kommunalt nett skal være avklart med Bærum kommune Vann- og
avløp før rammetillatelse kan gis.
Før igangsettingstillatelse gis
§ 12.1 De valgte løsningene for fundamentering og for underjordiske anlegg må være avklart med
Bærum kommune Vann- og avløp, jf. § 11.1.
§ 12.2 Byggeplan for krysset Hans Haslumsvei/Gamle Ringeriksvei skal være godkjent av Statens
Vegvesen.
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Før bebyggelse kan tas i bruk
§ 13.1 Før bebyggelse tas i bruk skal atkomstvei felt o_V, fortau o_F og bestemmelsesområde #1
fortau være ferdigstilt.
§ 13.2 Før bebyggelse tas i bruk skal støyskjermende tiltak være ferdigstilt.
§ 13.3 Før bygning tas i bruk skal felles lekearealer, felles uteoppholdsarealer og andre fellesarealer
være ferdig opparbeidet.
§ 13.4 Før bebyggelse tas i bruk skal tiltak i henhold til miljøoppfølgingsplanen være gjennomført.
§ 13.5 Tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet skal foreligge.

Dokumenter som gis juridisk bindende virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
Illustrasjonsplan dokument 4081549
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KJØPETILBUD – Hans Haslums vei 2
Undertegnede avgir følgende bindende kjøpetilbud på nedenstående leilighet / rekkehus som selges til faste
priser i boligprosjektet Hans Haslums vei 2 i Bærum kommune:

Leilighet / rekkehus nr.: _______ Pris kr.: __________________

I tillegg kommer omkostninger i henhold til prisliste:
Kjøpetilbudet er bindende for undertegnede til det er akseptert eller avslått av selger.
Betalingsplan:
Ved kontrakt betales 10 % av kjøpesummen. Dersom kjøper er å regne som profesjonell, betales 20%.
Finansieringsplan:
Forskuddsbeløp 10% gjøres opp som følger:
 Bankinnskudd

kr.______________________

 Lån i egen bolig

kr.______________________

Restinnbetaling og omkostninger gjøres opp som følger:
Egenkapital
 Bankinnskudd

kr.______________________

 Egenkapital i egen bolig

kr.______________________

Lån i:______________________________________________ Lånebeløp

kr.______________________

Ref. ved lån (oppgi navn og telefonnummer):__________________________________________________
Andre opplysninger:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindende. Undertegnede har lest og er innforstått
med komplett prosjekt m/vedlegg og aksepterer dette som bindende for seg. Selger står fritt til å akseptere eller
forkaste ethvert kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse. Megler vil kunne foreta en kredittsjekk av alle
budgivere og budgiver gir samtykke til dette ved sin signatur.

Kjøper 1: ________________________________________________Fnr. (11 siffer) __________________
Kjøper 2: ________________________________________________Fnr. (11 siffer) ___________________
Adresse: _________________________________________________Postnr/Sted: ____________________
Telefon: ___________________

E. mail:_____________________________________________________

Sted og dato: ______________________________

_____________________________________
Underskrift kjøper 1:

_________________________________________
Underskrift kjøper 2

EiendomsMegler1 Oslo AS avd. prosjekt. E. post: christian.foss@em1oav.no

KONTAKT MEGLER

Svein Gundersen

C h r i s t i a n Fr. Fo s s

Olav Aune

svein.gundersen@em1oav.no

christian.foss@em1oav.no

olav.aune@em1oav.no

480 99 680

901 73 534

416 50 270

Peab er et av nordens ledende selskaper innen bygg, anlegg, industri og eiendomsutvikling.
Selskapet har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i sør-Sverige.
Vi er totalt ca. 18 000 Medarbeidere og hele selskapet omsetter for ca. 45 Milliarder svenske kroner årlig.
Peab eiendomsutvikling as utvikler og selger boliger I egenregi på østlandsområdet, vestlandet og i nordNorge. Peab Norge har hovedkontor på Lysaker.
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