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FAKTA OM EIENDOMMEN

Adresse
Spondalen, 5121 Ulset

Felleskostnader
Ca. kr 20,- pr. m2 pr. mnd

BRA 64,6-120,8 m2
P-ROM 61,0-115,9 m2 
Antall soverom 1-3 (4)
Eierform Sameie
Boligtype Eierleilighet
Energimerke Energimerke vil bli levert ved ferdig- 
 stillelse av boligen.
Garasje/Parkering Garasjeplass i parkeringskjeller
Tomt Eiet

Hovedoppdragsnummer 
71518045

Ansvarlig prosjektmegler
Thor Kristian Johannessen, telefon 916 88 655
Daglig leder, avdeling nybygg 

DNB Eiendom AS
Bryggesporen 1, PB 633 
5807 Bergen
Org.nr. 910 968 955

Prosjektmeglere
Therese Fimland, telefon 977 24 706
E-post:	therese.fimland@dnbeiendom.no

Erlend Hauglid, telefon 926 17 070
E-post:	erlend.hauglid@dnbeiendom.no	

Selger/utbygger
ByBo AS 
Teatergaten 35, 5010 BERGEN
Org.nr.: 991 168 176

Arkitekt
ABO Plan og Ariktektur AS
Hamnevegen 53, 5203 Os

Eiendommen 
Bergen kommune gnr. 187 bnr. 480. 
Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, 
og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller opp- 
målt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes 
med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjon-
ert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 
14.000 m2. Deler av eiendommen kan bli fradelt under/
etter bygging. Hver seksjon vil bestå av en sameier- 
andel iht. seksjoneringsbegjæringen. Endelig adresse 

foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før 
overtagelse.

Eierforhold
Selveier 

Adkomst
Kjør Hesthaugvegen fra Åsane Terminal i retning Morvik. 
Like etter man passerer under en bro på toppen av første 
motbakke tar man av til høyre inn Spondalen. Ta umiddel-
bart første til høyre og følg veien opp til toppen. Tomten til 
prosjektet ligger godt synlig på høyre side av veien. 

Følg visningsskilt fra DNB ved fellesvisninger. 

Kort om prosjektet
Første byggetrinn i Bekkestien består av to bygg med til 
sammen 38 leiligheter. Begge byggene er planlagt med 
takterrasse	som	vil	gi	flott	utsikt.	Neste	del	av	prosjektet	
vil	bestå	av	 tre	eller	fire	bygg.	Totalt	 vil	det	være	ca.	85	
boenheter når prosjektet står ferdig. I tillegg til boliger skal 
det etableres tilkomstvei, interne gangveier, felles garasje- 
anlegg og gode oppholdsarealer utendørs.  

Beliggenhet 
I	flotte	omgivelser	ligger	Bekkestien	rolig	og	tilbaketrukk- 
et. Man har nærhet til alt hva Åsane bydel har å by på og 
Bergen sentrum er kun 15 minutters kjøring unna. 

• Umiddelbar nærhet til Haukedalen skole, kort vei til  
 barnehager osv. 
• Gangavstand til helt ny dagligvareforretning, (Kiwi er 
 under bygging nå)
• Gangavstand til bussholdeplass med hyppige avganger 
• Nærhet til turområder, ta på skoene og gå rett opp på  
 Geitanuken og nyt den fantastiske utsikten.

Bebyggelsen
Byggetrinn 1 omfatter en sammenhengende blokkbe- 
byggelse med til sammen 38 leiligheter og et underjordisk 
garasjeanlegg. 

Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse 
datert 30.04.18. 

Boder og parkeringsplasser
Det medfølger en stk. parkeringsplass i garasjeanlegg 
for leiligheter hvor dette er angitt i prisliste. Det vil bli til-
rettelagt for etablering av ladesystem. El-bil parkering/
ladestasjon vil ikke leveres av selger, men kan bestilles 
som tilvalg av kjøper.

Samtlige leiligheter vil få sportsbod(er) med samlet areal 
på 5 m2. 

EIENDOMMEN FRA A TIL Å
– BOLIG UNDER OPPFØRING
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Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organ-
isering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. 
etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som 
tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en 
egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtekts-
festet bruksrett. 

Vei, vann og avløp
Tilkomst via kommunal- og felles privat vei.

Privat stikkledning for vann og avløp frem til offentlig nett. 
Offentlige avgifter beregnes av Bergen kommune når 
boligene står ferdig.

Sameiet har vedlikeholdsansvar for prosjektets private 
anlegg for vei, vann og avløp.

Sameiet
Området	er	planlagt	å	bestå	av	ett	eller	flere	boligselskap	
(antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med ut-
byggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt ca 85 
stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert 
i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli 
organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 
65, eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet ene- 
rett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets 
fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i 
sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap 
og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for 
at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter 
som fastsettes av årsmøtet. 

Tilhørende utomhusarealer på området ferdigstilles sam-
tidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så 
snart årstiden tillater det. Dette innebærer at det kan gjen-
stå	ferdigstillelse	av	felles	utearealer	etter	innflytting	uten	
at dette er en mangel.

Eiendommens faste, løpende kostnader

1) Felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester samei-
et ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. 
Månedelige felleskostnader er stipulert til kr 20,-pr. m2/ 
pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn 
at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer (inne/ute), 
service og vedlikehold på garasjeport/heiser, forretnings-
fører, regnskapsførsel, revisjon, vaktmestertjenester som 
snømåking og renhold er inkludert. 

Det blir installert Komplett 50 fra Canal Digital som ink-
luderer internettforbindelse (50Mbps), kabel tv med 
digital grunnpakke med pt. 36 faste +15 valgfrie kanaler 
og T-We PVR dekoder. Månedskostnad for Komplett er 
pt. kr. 450,-/mnd og kreves inn gjennom felleskostnader 
men inngår ikke i budsjetterte felleskostnader.

Dersom det etableres lys langs tursti, må sameiet dekke 
energikostnader til disse.

Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte/årsmøte. 
Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnad-
er, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel 
for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekt- 
er, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte 
elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til for-
deling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil 
engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. 
Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnad-
er. Alle sameiets kostnader skal fordeles etter eierbrøk.
   
2) Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Fastsettes av 
Bergen kommune etter at boligen er tatt i bruk. 

3) Kommunal eiendomsskatt 
Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne 
fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Stipulert overtagelse
Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. 
kvartal år 2020, under forutsetning om vedtak om igang-
setting innen 01.02.2019. Dette gjelder ikke som en bind-
ende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder 
ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. 

Dersom vedtak om igangsetting fattes tidligere, beregnes 
ca. 20 mnd. byggetid.

Selgeren	kan	kreve	overtagelse	inntil	fire	måneder	før	den	
avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren 
skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det 
nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelses- 
tidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig 
varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelses- 
tidspunktet. 

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom 
det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket 
med sin utførelse. 

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som 
nevnt	i	buofl.	§	11	er	oppfylt.

Utleie
Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut 
til boligformål så fremt vedtektene ikke sier noe annet.

Heftelser
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av bolig-
sameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

Tinglyste forpliktelser og rettigheter
Rettigheter i gnr 187 bnr 5
2006/472424-1/200 04.10.2006  
Bestemmelse om veg

2006/472424-2/200 04.10.2006   
Bestemmelse om vann- og kloakkledning og elektriske       
ledninger/	kabler.	Med	flere	bestemmelser.
     
Forholdet til endelige offentlige planer
Eiendommen ligger i et område som er regulert til 
bolig. Rammetillatelse for prosjektet er ikke søkt om ved 
salgsstart.

Bekkestien er en del av en større utbygging av boliger i 
dette området. På motsatt side av bekken/stien langs 
prosjektet vil det også bli oppført boligbygg, jf. oversikts-
bilde som indikerer plassering av de nærmeste byggene.

Planinformasjon gnr. 187 bnr 480 i Bergen kommune.

Berøringsgrad refereres her til prosentvis geometrisk 
dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også areal- 
planer som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 
Beregningen av berøringsgrad nedenfor er gjort ut fra et 
eiendomsareal på 21 666,4 m². Endelig eiendomsareal 
kan bli justert når prosjektet står ferdig.

Reguleringsplaner på grunnen: 
Plannavn: Åsane. Gnr 187 bnr 5, Haukedal, Spondalen Øst
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 20.05.2014 
Berøringsgrad: 100 %.

Plannavn:	Åsane.	Gnr	187	bnr	2,	5,	10	m.fl.,	Haukedal,	gnr	
188 del av bnr 1 og 3, Myrdal (Spondalsleitet)
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 18.02.1971 
Berøringsgrad: <0,1%.

Reguleringsformål:
(Reguleringsplaner på grunnen)

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Blokkbebyggelse
Berøringsgrad: 43,1%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Offentlig friområde
Berøringsgrad: 25,3%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Felles lekeareal
Berøringsgrad: 10,1%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Felles grøntareal
Berøringsgrad: 9,3%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Felles avkjørsel
Berøringsgrad: 8,4%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Felles gangareal
Berøringsgrad: 2,5%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Felles parkeringsplass
Berøringsgrad: 0,6%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Annen veigrunn
Berøringsgrad: 0,4%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Annet fellesareal
(felles henteplass søppel)
Berøringsgrad: 0,2%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Gang- sykkelvei
Berøringsgrad: <0,1%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Offentlig bygg - undervisning
Berøringsgrad: <0,1%

Planid: 51340100
Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse
Berøringsgrad: 0,1%

OBS! Reguleringsformål ikke utlistet for planid 51340000 
ettersom vektoriserte formålsflater mangler pr. dato. Kon-
ferer rasterkart.

Hensynsoner
(Reguleringsplaner på grunnen)
Planid: 51340100
Hensynsoner: Frisiktsone
Berøringsgrad: 0,6%

Planendringer relatert/ muligens relatert 
til aktuell eiendom
Planid: 51340002
Plannavn: Åsane. Gnr 187 bnr 211, utvidelse av 
Haukedalen Skole
Saksnr.: 190330385
Ikrafttrådt: 31.08.1993

OBS! Flere planendringer kan ev. også ha relevans til eien-
dommen, – sjekk punktrepresentasjon i kartet og plan- 
arkivsystem.

Kommune(del)plan(er)
Planid: 60910000
Plannavn: Bergen. Kommuneplanens arealdel 2010-2021
Ikrafttrådt: 24.04.2013
Berøringsgrad: 100%

Arealformål i kommuneplanen
Planid: 60910000
Arealformål: Bebyggelse og anlegg jfr. Bestemmelser og 
retningslinjer
Arealstatus: Nåværende
Berøringsgrad: 90,7%

Planid: 60910000
Arealformål:	Grønnstruktur	jfr.	Bestemmelsene	§	24
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Arealstatus: Nåværende
Berøringsgrad: 9,4%

Hensynssoner i kommuneplanen
Rød støysone
Planid: 60910000
Beskrivelse: Vei støy – rød sone
Forklaring: Rød sone iht. T-1442 jfr. Bestemmelsene 
§	27.1.1	og	§	13
Berøringsgrad: 2,7%

Gul støysone
Planid: 60910000 
Beskrivelse: Vei støy – gul sone
Forklaring: Gul sone iht. T-1442 jfr bestemmelsene 
§	27.1.1	og	§	13
Berøringsgrad: 34,8%

Planer i nærheten av eiendommen
Planid: 3600000
Plannavn: Åsane. Myrdal, Hallskaret – Nipa - Riveskaftet
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 21.06.1972

Planid: 50505000
Plannavn: Åsane. Gnr 187, Dregghaugen
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 23.09.1985

Planid: 51020000
Plannavn: Åsane. Gnr 188 Myrdal og bnr 198 Ulvesæter, 
Prestestien
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 13.08.1968

Planid: 50500000
Plannavn: Åsane. Del av gnr 187, sør østre del av Haukedal
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 04.12.1965

Godkjente tiltak i nærhet av eiendommen
Godkjente byggesaker i avstand nærmere enn 100 meter 
fra eiendommens yttergrense.
Gnr/ bnr: 187/ 145 
Bygningsnr.: 300487706
Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig 
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 23.02.2015

Gnr/ bnr: 187/ 230 
Bygningsnr.: 139779371
Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig
Status: Bygning godkjent for riving/ brenning
Dato: 21.06.2010

Gnr/ bnr: 187/ 230 
Bygningsnr.: 300147386
Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig
Status: Meldingssak
Dato: 21.06.2010

Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy 
fra	veitrafikk,	flytrafikk,	jernbanetrafikk,	motorsportsaktivi-
tet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av stat-
lige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. 
Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. 
Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- 
og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, 
blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/for- 
slagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. 

Regulerings- og kommuneplan kan fås ved en henvend- 
else til megler.   

Kjøpesum og omkostninger
Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:

Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi 9.125,- 
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 697,-
Á konto innbetaling til sameiet kr 5.000,- 

TOTALE OMKOSTNINGER UTGJØR KUN KR 15.342,-.

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av 
gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse 
belastes sameiet.

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi 
på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er 
tomteverdien antatt å være NOK 365.000,- pr. bolig Det 
tas forbehold om endring i tomteverdien og dokument- 
avgiften på tinglysingstidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene 
som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

Betalingsplan 
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bu- 
stadoppføringslova	§	12.	20	%	dersom	kjøper	er	å	regne	
som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være 
knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke 
kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller 
kjøper	frem	til	§	47	garanti	er	stilt,	eller	skjøtet	er	tinglyst,	
forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales ved over- 
tagelse.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst 
skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadop-
pføringslova	§	47.	

Meglers vederlag 
Betales av oppdragsgiver. 

Utlegg (betales av oppdragsgiver)
Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige 
instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3000,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbe- 
stillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil 
kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap 
som følge av en eventuell avbestilling. 

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbe- 
stilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider 
betales i slike tilfeller i sin helhet. 
 
Energimerking 
Energimerking av boligen skal utføres av selger og må 
foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Selgers forbehold 
Selger er ikke bundet dersom ikke 22 boliger er solgt og 
nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av bygge- 
arbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er 
avklart innen 01.02.2019 har selger rett til å kansellere 
kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få inn-
betalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbake-
betalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

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. 
Dersom Kjøper ønsker tillegg eller endringer skal krav 
om dette fremsettes skriftlig og behandles i henhold til 
Retningslinjer for bestilling, utførelse, og betaling av en-
dringsarbeid og tilleggsarbeid, beskrevet i Vedlegg M (8).

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er 
ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre 
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/
feltet er ferdig utbygget. Inntil hele byggeprosjektet er 
ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående anleggsmaskin-
er og utstyr, eventuelle brakker m.v., samt ha stående 
skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette 
måtte påføre eiendommen, skal Selger snarest utbedre.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige 
endringer som følge av offentlige pålegg, krav fra Hus-
banken eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. 
Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig 
utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg 
samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper 
har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Selger forbe-
holder seg retten til å tildele bod- og biloppstillingsplass 
ved overtakelse, også midlertidige plasseringer. Selger 
forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering 
av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etas-

je og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som 
tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en 
egen eiendom/seksjon, eller bli lagt som fellesareal med 
vedtektsfestet bruksrett.

Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individ- 
uelt for Kjøper. Selger kan samtykke til direkteoverskjøting 
ved et videresalg av boligen før overtakelse, for et gebyr 
stort kr. 50 000,- til utbygger. Ny kjøper vil være bundet 
av eventuelle bestillinger av tilvalg. Kjøper er gjort spesielt 
oppmerksom på at transport av garantien ved salg av 
seksjonen i garantiperioden må godkjennes av garan-
tisten.

Selgeren tar forbehold om antall boligseksjoner i sameiet. 
Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer 
knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolg- 
te seksjoner. Ved ferdigstillelse kan sameiet inneholde 
færre/flere	boliger	og	næringsdeler.	Disse	endringene	kan
medføre mindre endringer av fasaden og plassering av 
balkonger, mv. Det tas forbehold om justering av eien-
domsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra 
offentlige myndigheter.

Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer/
bestemmelser knyttet til gjennomføringen av hele pro- 
sjektet og naboforhold. Selger opplyser at følgende ting- 
lysninger vil/kan bli foretatt på eiendommen:

- Om kommunal rett til å ha liggende, anlegge eller ved- 
 likeholde ledninger, kummer og lignendeinstallasjoner
- Eventuelt andre forhold som er nødvendig for å gjenn- 
 omføre prosjektet.
- Selger representerer kjøper frem til seksjon er overført  
 på kjøper og sameiet frem til interimstyre er etablert  
 eller styret består av medlemmer valgs blant seksjons- 
 eierne.

Prospekt og andre tegninger/illustrasjoner utgitt i for- 
bindelse med annonsering av prosjektet, og som ikke er 
nevnt i kontraktens pkt. 18, er ikke del kontrakten og skal 
heller ikke på annen måte være bindende eller forpliktende 
for Selger. Er det motsetninger mellom prospekttegninger 
og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det 
tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og 
utomhusplanen.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, 
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.  

Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten 
varsel på usolgte boliger.

Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg 
i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihånds- 
tegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og 
bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder 
derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, be- 
plantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår 
i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres 
ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike inn-
redningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige 
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løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardlever-
ansen. 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. 

For øvrig tas det forbehold om valg av fasademateriale, 
samt at innsetting av vinduer/terrasser i fasaden kan 
justeres ved behov. Alle tegninger er utarbeidet på et tid-
lig stadium og selger forbeholder seg retten til å foreta 
endringer som en del av detaljprosjekteringen og i for-
hold til krav fra kommunale myndigheter. Eksempel på 
endringer; nedforinger/ innkassinger som følge av tek- 
niske føringer, sjakter for tekniske føringer, vindusformater, 
fasademateriale, plassering av fastmonterte installa- 
sjoner og lignende. Alle areal er utregnet av arkitekt basert 
på foreliggende tegninger og kan avvike fra ferdig bygg. 
Alle bilder og illustrasjoner som framkommer i alt salgs- 
materiell er av illustrativ art og er ment for å danne et inn-
trykk av den ferdige bebyggelsen, beliggenhet i forhold til 
terreng og utsikt – avvik vil kunne forekomme.

Entreprenørene har ansvar for oppfølging av gjeldende 
krav, lover og forskrifter og endringer som er i stride med 
disse tillates ikke. 

Utbygger	 vil	 utstede	 §	 12	 garantier	 straks	 forbehold	
slettes og byggestart vedtas.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt 
følgende vedlegg:

1) Prisliste datert 11.05.18, eller senere
2) Leveransebeskrivelse datert 30.04.18
3) Plantegning datert 30.04.18 
4) Fasadetegninger datert 30.04.18 
5) Foreløpige vedtekter foreligger hos megler.
6) Selgers prospekt

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: 15.05.18

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres 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. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har	krav	på	garantier	ihht.	bustadoppføringslova	§	12.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppførings- 
lova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan 
selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien 
fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi-
en 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.  

Dersom Kjøper ønsker tillegg eller endringer skal krav 
om dette fremsettes skriftlig og behandles i henhold til 
Retningslinjer for bestilling, utførelse, og betaling av en-
dringsarbeid og tilleggsarbeid, beskrevet i Vedlegg M (8).

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 gjen-
nomføring av byggearbeidene.  Selger er heller ikke for-
pliktet 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 pro- 
sjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring 
som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av ut-
bygger/selger.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / 
kjøpers innbetaling
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terror- 
finansiering	er	megler	pliktig	å	gjennomføre	legitimasjon-
skontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighets- 
havere skal også kartlegges. Dersom partene ikke opp- 
fyller lovens krav til legitimasjon kan megler ikke etablere 
kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har 
tilknytning til utbytte av en straffbar handling, eller forhold 
som	rammes	av	straffeloven	§§	131	til	136A	kan	megler	
stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan 
ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne 
medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del av kjøpesummen 
som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetal-
ing fra egen konto i norsk bank.

Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet 
er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innen-
for 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 forbe-
hold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da bereg- 
ningene er foretatt på tegninger.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge 
skriftlig	før	overtagelse	kan	finne	sted.	 I	motsatt	fall	an-
befaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke 
overtar.

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	eiendom-
men. 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 pers- 
oner 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.

Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt bud- 
skjema påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første bud må du legitim-
ere 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 legitim-
ere 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: Inn-
levere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. 
E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle 
kontoret	finner	du	i	salgsoppgaven.	

Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke for-
ventes 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.

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 inter-
essenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hen-
syn	 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.

I	følge	forskrift	om	eiendomsmegling	§	6-4	vil	kopi	av	bud-
journalen 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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Generelt
Sameiet Bekkestien vil består av 6 hus (hvor noen er 
sammenkoblet med garasje, heis og trappehus). 

Totalt vil boligsameiet inneholde ca. 85 boenheter med 
tilhørende boder og parkeringsanlegg. Det blir levert et 
ferdig opparbeidet utomhus areal. 

Eiendommene ligger på gnr. 187, bnr. 480 i Bergen 
kommune. Prosjektet vil få adkomst fra Spondalen. 

Prosjektet organiseres som boligsameie med eiersek- 
sjoner. Det første byggetrinnet består av 2 hus – hus A 
og B. 

Totalt blir det 38 leiligheter i de 2 husene. Det blir bygget 
en felles garasjekjeller.

Bekkestien boligsameie blir levert som lavenergi bygg 
iht. NS3700. Det gjøres allikevel oppmerksom på at en-
keltleilighetene ikke alene tilfredsstiller kravet til lav- 
energi, da dette gjelder bygget i sin helhet. Arbeidene ut-
føres iht. plan- og bygningsloven, byggeforskrifter (TEK17) 
og andre aktuelle byggeregler som er/ var gjeldende 
da det blir/ ble søkt om rammetillatelse for prosjekt- 
et. Det blir tilpasninger for å imøtekomme ytterligere krav 
iht Husbanken. Arbeidene utføres videre i samsvar med 
NS 3420 – 1, utg. 2014, med normal krav til toleranser iht. 
tabell 1, og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for 
god håndverksmessig utførelse i byggebransjen.

Innvendige	 dekker	 som	 parkett	 og	 flis	 utføres	 med	 to- 
leranseklasse RC/ PC. Det gjøres særskilt oppmerksom 
på at felles trapper i trappehus skal anses om utvendig 
trapp når det gjelder toleranser.

Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av 
utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke 
er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre 
har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli 
krevd av myndighetene, Husbanken og/ eller av hensyn til 
markedstilpasning. 

Bygging	kan	skje	i	flere	byggetrinn.	Dersom	det	er	usolgte	
leiligheter ved ferdigstillelse av prosjektet, har utbygger 
rett til å leie ut seksjoner frem til de selges. 

Ferdigstillelse og overlevering av leiligheter til bolig- 
kjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Det 
kan gjenstå arbeider på fellesanlegget når boligene over-
leveres. 

Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger. Der-
som det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og 
tegninger gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar 
som fremgår på tegninger og illustrerende bilder som 
ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke 

i leveransen. Symboler og møbler vist i tegninger er ikke 
målriktig og kan avvike i forhold til levert utstyr. 

Forbehold om planlagte endringer
Hus C-D-E og F vil bli bygget i et annet byggetrinn. Det vil 
bli søkt om å sammenstille 2 av byggene (E og F) for å få 
et mer helhetlig utomhusanlegg. Terrenget ved hus A kan 
da bli oppfylt til 1. etg. Endringene nevnt over krever kom-
munal godkjenning og kan av den grunn utgå.

Det	 planlegges	 å	 bygge	 felles	 takterrasse	på	 takflaten	 i	
hus A og B. Denne endringen krever kommunal godkjenn- 
ing og kan av den grunn utgå.

Nord-øst for boligområdet er det et friområde F2 som 
Bergen kommune eier. Det kan bli gjort et makebytte av 
dette området mot en like stor del av friområde F1 som 
går ned mot Haukedalen skole.

Grunn- og utomhusarbeider
Under bygninger og veier utføres masseutskifting til 
bæredyktig underlag. Garasjegulv leveres asfaltert med 
mulige innslag av betong. Adkomstvei fra kommunal 
hovedvei til adkomstområder asfalteres. Denne må drift-
es og vedlikeholdes av sameiet. Gangsoner tilrettelegges 
med ulike materialer. Gressarealer leveres som «gress-
bakke» og/ eller som tilsådd plen etter angivelse fra 
landskapsarkitekt.

Deler av utomhusanlegget og fellesarealer vil ferdigstilles 
ved senere byggetrinn og overleveres til interimsstyret 
eller styret for sameiet når styret er etablert og de en-
kelte deler av utomhusanlegget er klargjort for levering. 
Illustrerte tiltak utenfor sameiets eiendom er ikke del av 
leveransen. For øvrig er utomhusplanen veiledende for ut-
forming av utearealene. 

Drenering	og	ivaretakelse	av	overflatevann	skjer	i	hoved-
sak til offentlig system for overvann. Overvannskummer 
etableres på de steder som vurderes nødvendig, disse 
skal vedlikeholdes av sameiet. Støttemurer og eventuelle 
sikringsgjerder vil bli etablert i samsvar med avdekket be-
hov etter at det er foretatt avgraving, sprenging og terreng- 
arrondering.

Garasje
1 P-plass i felles garasje leveres til alle boligene som 
har dette anført i prislisten. Garasjeport leveres med  
motordrift og én fjernkontroll til hver bolig. Utbygger og 
senere styret har anledning til å omfordele parkerings- 
plasser/ HC- parkeringsplasser til dem som kan doku-
mentere behov for dette. 

Ladepunkt for el-bil
Det vil bli lagt opp hovedinfrastruktur for el-bil lading (ikke 
ladepunkt). Dersom kunder ønsker ladepunkt for elbillad-

ing må dette bestilles og betales direkte til elektro entre-
prenør i tilvalgsprosessen. 

Sykkelparkering
Det blir sykkelparkering som vist på tegning.

Heis
Det leveres personheis plassert som vist på tegninger. 
Fabrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil 
måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør iht. til 
leverandørens vilkår for garanti på heisen.

Sameiets plikter og øvrige rettighetsforhold
Sameiet ved styret skal stå for drift og vedlikehold av 
fellesanlegget og har mandat til å kreve dekket sine 
driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av 
felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/ eie-
brøk. Felleskostnadene skal dekke alle felles driftskost-
nader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr 
til vask av faste vinduer som ikke kan vaskes fra innside 
eller balkong. Budsjettet for felleskostnader beregnet ved 
kjøp er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller leg-
ge til ytelser. Utbygger kan avgi erklæringer som tillater 
å ha liggende (og vedlikeholde) tekniske installasjoner i 
grunnen. Hvis det blir etablert lys langs tursti i friområdet 
langs bekk må energikostnaden dekkes av Sameiet.

Betong- og stålarbeider
Byggene fundamenteres på komprimerte steinfyllinger. 
På denne støpes såle- og/ eller punktfundamenter.

Prosjektet utføres i hovedsak med skillevegger mellom 
leilighetene, etasjeskillere, trapper, heisetårn og svalgangs- 
gulv av betong. I gavlene vil bæring av betongdekkene bli 
etablert med stålsøyler eller betongvegger.

Det vil ikke være mulig å gjøre endringer som medfører 
flytting/	 endring	 av	 bærende	 konstruksjoner,	 innstøpte	
løsninger/ føringer eller ytterveggkonstruksjoner.

Utvendige trapperekkverk og balkongrekkverk utføres i 
stål eller aluminium kombinert med fallsikring av glass, 
platematerialer eller tre. 

Svalganger leveres med kostet eller brettskurt betong- 
overflate,	 alternativt	annen	bearbeidet	overflate	valgt	av	
utbygger.

Balkonger leveres enten som lette konstruksjoner med 
tregulv, alternativt betongkonstruksjoner med tretremmer 
eller	 brettskurt	 eventuelt	 tilsvarende	 overflate.	 Størrelse	
på balkonger kan variere for samme type leilighet som 
følge av leilighetens plassering i bygget. 

Terrasser til boliger i 1 etg. leveres med tregulv og rekk- 
verk. Ved oppfylling av terreng til 1. etg. vil rekkverket utgå.

Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres som betong-
gulv.

Mur - og flisearbeider
Gulv i baderom, vaskerom og WC leveres med keramiske 
gulvfliser	type	Marazzi,	serie	Easy	20x20	cm.	

Veggflis	til	bad	er	av	type	Marazzi	Revigres	champagne/	
branco 20x40 cm, eller tilsvarende.

Prosjektet kan bli planlagt med prefabrikasjon av bade- 
romkabiner.	Det	vil	da	bli	 levert	fliser	 iht.	egen	spesifika- 
sjon.

Felles	 innvendige	trapper	og	reposer	flislegges.	Type	og	
farge velges av arkitekt og utbygger.

Tømmerarbeider
Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre 
med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt iso-
lasjonsverdi. Ytterveggenes innside og innervegger vil bli 
utført med 13mm gipsplater foruten vegger mot nabo- 
leilighet som leveres som sparklet og malt betong. Utven-
dig vil veggene bli bygget med nødvendig vindsperre, lek-
ter, trekledning og/ eller platematerialer. 

Innvendige vegger i leilighetene bygges opp med bind-
ingsverk av tre eller stål og et lag 13mm gips på hver side. 
Innervegger isoleres ikke annet enn veggene rundt bad. 
Avhengig av føringsveier for vann, avløp og ventilasjon, 
kan takene i enkelte rom bli senket for å skjule tekniske 
installasjoner. Utbygger forbeholder seg retten til å kunne 
kle inn enkelte konstruksjoner i tak - isteden for, og event- 
uelt	 i	 tillegg	 til,	 å	 senke	 takene.	 Innvendige	 takflater	 for	
øvrig utføres i sparklet og malt betong. Utbygger tar 
videre forbehold om rett til å kunne utføre innkassinger 
for vertikale og horisontale rør- og kanalføringer.

Yttertak blir dimensjonert og bygget opp forskrifts- 
messig. Isolert og tekket med takbelegg.

Gulv, dør- og vinduslister leveres fabrikkmalt med til-
nærmet hvit farge. Lister leveres med synlig spikring. 
Vindustilsetninger leveres fabrikkmalt med tilnærmet hvit 
farge.

Det leveres postkasser plassert i samråd med arkitekt og 
Posten. 

Gulv
Alle gulv i leilighetene unntatt bad/ WC leveres med 
parkett type matt 3-stavs ”Eik hvitpigmentert”. Parketten 
legges som hovedprinsipp med lengderetning parallelt 
med rommenes lysinnfall. Unntak fra dette kan av prakt- 
iske årsaker forekomme. 

Badegulv	 og	 gulv	 på	 WC	 leveres	 flislagt.	 Se	 for	 øvrig	
beskrivelse	under	”mur-	og	flisearbeid”.	

Vinduer og balkongdører
Vinduer og balkongdører leveres i utførelse av tre (ut-
vendig aluminiums beslått) med farge som bestemmes 
av arkitekten. På grunn av glassenes høye isolasjons- 
verdi kan det under enkelte værforhold, særlig vår og høst, 

LEVERANSEBESKRIVELSE
FOR BEKKESTIEN
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oppstå duggavsetning på glassenes utside. Dette er ikke 
skadelig for vinduene og betyr bare at vinduene holder 
høy kvalitet og har lite varmetap. På dager med mye sol 
kan dette også medføre at innetemperaturen blir høy og 
at man må lufte. Solskjermer vil kunne redusere forekom-
ster av dugg og oppheting, men dette er ikke inkludert i 
leveransen. Solskjermer må evt. bestilles, monteres og 
betales av kjøper etter overtakelse. Utbygger og arkitekt 
forbeholder seg retten til å endre vindusinndeling. 

Utvendige og innvendige dører
Utvendige adkomstdører/ entrédører leveres med malt 
overflate.	

Innvendige dører i leilighetene leveres som hvite glatte 
lettdører og malte karmer med fabrikkmalt tilnærmet 
hvit	farge.	Dørene	leveres	med	flat	terskel	og	luftespalte 
mellom dørterskel og dørblad. Skyvedører leveres uten 
terskel. Dør mellom gang og oppholdsrom kan bli levert 
med terskel uten luftespalt.

Dører i fellesarealer velges av utbygger i samråd med 
arkitekt.

Malerarbeider
Innvendige vegger i stue, kjøkken, soverom, entre og bod, 
sparkles og males med 2 strøk interiørmaling. Innvendige 
tak sparkles og males 2 strøk.  

Dørkarmer, listverk og tilsetninger/ foringer leveres som 
beskrevet under ”Tømmerarbeider”.  

Overgangen mellom tak og vegger fuges med akryl. Det 
kan forekomme noe sprekkdannelse. Det samme gjelder 
i hjørner generelt hvor sprekkdannelse normalt oppstår 
som følge av materialbevegelse. Slike sprekker anses ikke 
som reklamasjonsberettigede. 

Utvendig trekledning behandles med to strøk beis, 
oljedekkbeis eller maling som bestemmes av arkitekt i 
samråd med utbygger, eventuelt leveres platekledning. 
Eventuell forhåndsbehandling teller som ett strøk. Synlige 
vegger og tak av betong i fellesboder, garasje, sportsbod-
er og tekniske rom støvbindes med hvit farge. Trapperom 
leveres	med	malte	overflater.

Kjøkken, bad og garderober
Kjøkken leveres i fabrikat Norema, 228 cm høyde med 
fronter i Arial Hvit med innvendige skjulte 107 graders 
hengsler m/demping på alle dører, samt fulluttrekk og 
demping på skuffer. Synlige sider på kjøkkeninnredningen 
kommer i hvit folie. Benkeplater leveres i laminat i 30 milli- 
meter tykkelse med rett forkant og vask. Andre kjøkken-
fronter fra Norema i samme prisgruppe kan bestilles etter 
boligkjøpers valg ved henvendelse til Norema. Følgende 
integrerte hvitevarer er inkludert ovn, induksjons plate-
topp, kombi kjøl/ frys og oppvaskmaskin av type Siemens 
eller tilsvarende.

Kjøkkeninnredningen leveres i samsvar med tegninger 
og	spesifikasjon	utarbeidet	av	Norema.	Dette	medfølger 
kjøpekontrakten.

Bad, vaskerom og WC
Prosjektet kan bli planlagt med prefabrikasjon av bade- 
romkabiner. Det vil da bli levert baderoms innredning iht. 
egen	spesifikasjon.	Dusjvegger	blir	levert	til	baderomkabi-
ner. Ved plassbygget bad vil det ikke bli levert dusjvegger 
i standard leveransen. Baderoms innredning leveres som 
60, 80 og 100 cm løsning med skuffer, heldekkende ser- 
vant speil og lys. Hvite fronter og stål knott. Innredning til 
separat WC leveres som grunn 60 cm løsning.

Det leveres vannuttak og avløp til vaskemaskin hvor dette 
er plassert på bad.

Garderobeskap
Garderoben leveres i bredde 100 cm og høyde 206 cm pr. 
sengeplass, med innvendige skjulte 107 graders hengsler, 
fronter i Atrium Hvit og Hvit Knott.

Sanitær
Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart 
anlegg. Installasjonene utføres iht. gjeldende forskrift 
samt “Plan- og Bygningsloven”. Vannledninger utføres 
som «rør i rør» system avgrenet fra fordelerskap plassert 
i vegg som vist på tegning. Antall og plassering av «rør-i-
rør» skap kan endres av utbygger.

Avløpsanlegg føres dels innstøpt i vegger og med avgre-
ninger i etasjedekker og dels i sjakter. Der hvor opplegg 
føres innfelt/ skjult i sjakter/ innkassinger er disse over-
flatebehandlet	 som	 rommet	 for	 øvrig.	Utbygger	har	 rett	
til å foreta plassering og endring av sjakter/ innkassinger 
under detaljprosjektering etter at salg er foretatt.

Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet
• 1stk. ettgreps kjøkkenbatteri m/ svingbar tut og oppvask- 
 maskinkran.
• 1stk. vannlås i kjøkkenbenk m/ plugget avgrening for 
 tilkobling av oppvaskmaskin.
• 1stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med  
 dusjgarnityr.
• 1stk. baderomsluk pr. bad. Det kan tilkomme tilleggssluk. 
 Plassert av teknisk rådgiver.
• 1stk. veggmontert hvitt klosett.
• 1stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps 
 servantbatteri og avløpsgarnityr.
• 1stk. kran for vaskemaskin (kan komme på separat  
 vaskerom).
• 1stk. avløp/ avløpstrakt på vegg for vaskemaskin m/  
 avløp og vannlås i eller utenpå vegg (kan komme på 
 separat vaskerom).

Spesielt for leiligheter med ekstra bad
• 1 stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med  
 dusjgarnityr.
• 1 stk. baderomsluk pr. bad. Det kan tilkomme tilleggssluk. 
  Plassert av teknisk rådgiver. 
• 1 stk. veggmontert hvitt klosett.
• 1 stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps  
 servantbatteri og avløpsgarnityr.

Spesielt for leiligheter med ekstra WC
• 1 stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps 
 servantbatteri og avløpsgarnityr.
• 1 stk. veggmontert hvitt klosett.

Eventuell installering av badekar i stedet for eller i tillegg 
til dusj, krever utvidete bygningsmessige løsninger og må 
derfor bestilles innen tidsfrist bestemt av utbygger. 

Det anbefales at det monteres dusjvegger, kabinett eller 
skjermvegg for badekar for fuktskjerming av servant-
skap. Ev. badekar, dusjvegger, kabinett eller skjermvegg 
og andre installasjoner må bestilles og betales separat av 
kunde.

Det leveres 1 stk. utvendig spylekran pr. bygg.

Varmeanlegg
Det leveres sentralt varmepumpeanlegg med luft-til-
vann løsninger (fellesanlegg). Det leveres viftekonvektor 
som vist på tegning. Det leveres elektriske varmekabler i  
baderom og separat WC. 

Radiator/	 viftekonvektor	 kan	 bli	 flyttet	 under	 detaljpro- 
sjektering. 

Varmt vann føres fra felles til kombinert fordelingsskap for 
varme og forbruksvann, plassert i leiligheter som vist på 
tegning. Kostnader for felles forbruk, drift og vedlikehold 
av fellesanlegg for varme fordeles mellom seksjonene i 
samme forhold som for sameiebrøk. Eget forbruk måles 
separat for hver leilighet etter fordelingsmåling. 

Ventilasjon
Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet:
Det leveres ventilasjonsaggregat med roterende varme- 
gjenvinner. 1stk. aggregat, montert i bod, bad eller kjøkk- 
en.	Aggregatet	betjener	leiligheten	med	balansert,	filtrert	
og forvarmet friskluft basert på varmegjenvinning. Til-luft 
tilføres stue/oppholdsrom og soverom. Avtrekk skjer via 
bad/ WC (bod) og kjøkken via kjøkkenhette. Kjøkkenhett- 
en har ”by-pass” funksjon i forhold til varmegjenvinner. 

Luftinntak føres fra ytterveggsrist og kanal til aggregat. 
Avkast føres fra aggregat, via innstøpt kanal eller i sjakt, 
over tak. For avtrekk på kjøkken leveres avtrekkshette 
(volumhette)	utstyrt	med	lys,	vaskbart	fettfilter	og	bryter	
for kapasitetsregulering. Betjening av ventilasjonsanlegg 
styres fra panel som plasseres av ventilasjonsrådgiver og 
utbygger.

Føringer av kanaler (tilluft/ avtrekk og avkast), vannled-
ninger og el. kabler vil i hovedsak bli ført via himling. Da 
detaljprosjektering av VVS-installasjoner pågår, kan sja- 
kter/ innkassinger måtte plasseres og inntegnes på et 
senere tidspunkt.

Elektriske installasjoner
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle felles 
tekniske installasjoner.

Strømforsyning
Strømforsyningen føres via jordkabel frem til felles inn-
taks- og målerskap i hver etasje og videre til leilighetene. 
Sikringsskap med automatsikringer monteres i leilighe-
tene med plassering som vist på tegning for den aktuelle 
leilighetstypen. Anlegget leveres primært som skjult an-
legg i alle bolig- og felles rom - med unntak for lydvegger; 
hvor installasjonene monteres synlig.

Strømmåler for leilighetene står samlet i felles inntaks- og 
målerskap.

Elektriske punkter 
Anlegget prosjekteres iht. gjeldende regler og forskrift 
(NEK 400). Antall punkter og plassering fremgår av egen 
tegning av EL-installasjoner som vedlegg til kontrakten. 

Som elektriske punkter regnes:
• Lyspunkt i vegger og tak
• Lysbrytere
• Stikkontakter inkl. elektriske vannlåser/ komfyrvakt
• Opplegg for varmekabler, termostat og ovn
• Telefonuttak/ datakontakter
• Brannalarm
• Ringeklokke 
• Antenneuttak og punkter til kabel-tv

Stikkontakter og brytere
Alle stikkontakter og brytere leveres i hvit utførelse. 
Stikkontaktene leveres doble - med unntak for komfyr og 
for lys ved tak.

Smarthusfunksjonalitet
Boligen utstyres med smarthusfunksjonalitet med grunn- 
pakke som styrer varme i boligen og dørtelefoni. Løsning- 
en kan bygges ut/suppleres med ytterligere funksjonal-
itet under tilvalgsprosessen. Leilighetene er tilknyttet 
smarthusteknologi fra SMARTLY. Det vil være en måneds- 
kostnad for SMARTLY systemet på kr. 39,- pr. seksjon pr./
mnd. som kan bli krevd inn gjennom felleskostnadene 
eller direkte fra hver enkelt seksjonseier.

Ringeanlegg
Det leveres video dørtelefon med panel utvendig ved 
hovedinngang og betjeningsenhet i hver bolig. I tillegg le- 
veres ringeklokke ved hver inngangsdør til bolig.

Energimålere
For hver enkelt boenhet leveres en energimåler. Denne 
måler forbruk av varmt vann til oppvarming og tappe-
vann. Smartly leverer, avregner og drifter energimålere. 
Kostnad for dette vil være inkludert i felleskostnadene 
(kr. 119,- pr. seksjon pr./mnd.) kan bli krevd inn gjennom 
felleskostnadene eller direkte fra hver enkelt seksjonseier.

Radio, TV og telefoni
Det blir installert Komplett 50 fra Canal Digital som inklu-
derer internettforbindelse (50Mbps), kabel tv med digital 
grunnpakke med pt. 36 faste +15 valgfrie kanaler og T-We 
PVR dekoder. Månedskostnad for Komplett er pt. kr. 450,- 
/mnd og kreves inn gjennom felleskostnader men inngår 
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ikke i budsjetterte felleskostnader. 
Se for øvrig www.canaldigital.no for mer informasjon. 

Sportsbod og garasjer
Det leveres 1 sportsbod til hver leilighet. Sportsboden 
må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og 
er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og 
annet som tåler slik oppbevaring. Noen leiligheter vil ha 
sin sportsbod i tilknytning til takterrasse. Det kan bli levert 
2 sportsboder til noen leiligheter (totalareal skal være mini- 
mum 5 m2). Skillevegger mellom sportsboder og mellom 
sportsboder og garasje (hvor sportsboder er plassert i 
garasje) leveres med vegger av netting eller trekledning. 

Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist 
på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. 

Boss
Søppelanlegg	leveres	iht.	BIR	sine	spesifikasjoner.

Brannvern
Det leveres sprinkleranlegg i de boligene dette er påkrevd 
iht.	brannrådgivers	spesifikasjoner.	Det	leveres	felles	brann- 
varslingsanlegg med avstillingsbryter i hver bolig (gang). 
Alle boliger utstyres med godkjent 6 kg. brannslukke- 
apparat.

Bergen, 30.04.2018
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ROMSKJEMA BEKKESTIEN

Romskjema Bekkestien                              Revisjon              30.04.2018

ROM GULV VEGG HIMLING / TAK

Entre/ gang Eik natur 3-stavs matt 
hvitpigmentert eik parkett. 
Fabrikkmalte hvite gulv-
lister.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Malt betong eller nedforet 
himling. Malt hvit.

Soverom 
Disp. rom/ kontor

Eik natur 3-stavs matt 
hvitpigmentert eik parkett. 
Fabrikkmalte hvite gulv-
lister.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Malt betong. Hvit. 
Noen partier med nedforet 
himling og evt. innkass-
inger. Malt hvit.

Innvendig bod Eik natur 3-stavs matt 
hvitpigmentert eik parkett. 
Fabrikkmalte hvite gulv-
lister.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Malt betong eller nedforet 
himling.  Malt hvit.

Bad Fliser	type	Marazzi,	serie	
Easy 20x20 cm, eller til-
svarende.

Fliser	type	Marazzi	
Revigres champagne/ 
branco 20x40 cm, eller 
tilsvarende.

Nedforet himling.  
Malt hvit.

WC Fliser	type	Marazzi,	serie	
Easy 20x20 cm, eller til-
svarende.	Sokkelflis.

Striet og malt gips/ 
betong. Våtromsmaling 
Farge: Hvit

Nedforet himling.  
Malt hvit.

Stue/ kjøkken eller 
separat kjøkken

Eik natur 3-stavs matt 
hvitpigmentert eik parkett. 
Fabrikkmalte hvite gulv-
lister.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Malt betong. Hvit.    
Noen partier med nedforet 
himling og evt. innkass-
inger. Malt hvit.

Takterrasse Terrassebord. Malt trepanel eller fasade-
plater.

Åpent over

Balkong Terrassebord. Malt trepanel eller fasade-
plater.

Overliggende balkong
har	betongoverflate.	
Betongoverflate	kan	bli	
malt hvit.

Svalganger Betongoverflate	eller	
alternativt annen 
bearbeidet	overflate.

Malt trepanel eller fasade 
plater.

Overliggende svalgang har 
betongoverflate.	Betong-
overflate	kan	bli	malt	hvit.

Trappesjakter Repos og trinn (opp og 
inntrinn)	flislegges.

Malt betong. 
Hvit farge.

Malt betong. Hvit farge.

Sportsbod Støvbundet betong gulv 
eller tretremmer eller 
sponplategulv.

Støvbundet betong. 
Hvit farge. Delevegger av 
netting eller trepanel.

Nedforet himling eller 
støvbundet betong 
Hvit farge.

Garasje Asfaltert dekke med 
innslag av betongover-
flater.

Støvbundet betong. 
Hvit farge.

Nedforet himling eller 
støvbundet betong 
Hvit farge.
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N abolagsprofil

HAUKEDAL VURDERT AV 75 LOKALKJENTE 8,9

OPPLEVD TRYGGHET

VELDIG TRYGT

7,0

NABOSKAPET

GODT VENNSKAP

7,8

KVALITET PÅ SKOLENE

VELDIG BRA

SPESIELT ANBEFALT FOR

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne
Enslige
Husdyreiere

KVALITET PÅ BARNEHAGENE

8,2
Dårlig Varierende Bra Veldig bra

TRYGGHET DER BARNA FERDES

7,8
Mange usikre Trygge, med noen unntak Trygge

STØYNIVÅET

9,3
Støy dag og natt Støynivå om dagen Lite støynivå

VEDLIKEHOLD VEIER

7,6
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

VEDLIKEHOLD HAGER

7,5
Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt

KOLLEKTIVTILBUD

8,8
Dårlig Ikke så bra Bra Veldig bra

TRAFIKK

8,2
Mye Trafikk Trafikk til tider Lite trafikk

GATEPARKERING

7,8
Vanskelig Varierende Vanskelig til tider Lett

TURMULIGHETENE

9,2
Kun langs veiene På gang/sykkelveierNærhet til skog og mark

SHOPPINGUTVALG

6,7
Dårlig Bra Meget bra

TRANSPORT
Bergen Flesland 29.7 km

Bergen 12.7 km

Fossekleiva 0.3 km

SPORT
Ulsetåsen ballbinge 1 km
Myrdal fotballbaner 1.4 km

Nr1 Fitness Åsane 1.2 km
Actic - Åstveithallen 1.6 km

VARER/TJENESTER
Åsane Storsenter 1.5 km
Horisont 2.5 km

Coop Prix Prestestien 0.8 km
Meny Åsane senter 1.6 km

Apotek 1 Arken 1.5 km
Apotek 1 Åsane 1.5 km

Åsane senter Vinmonopol 1.5 km
Horisont Vinmonopol 2.5 km

Coop Prix Prestestien 0.8 km
Coop Prix Ulset 1 km

Shell/7-Eleven Tertnes 1.3 km
Narvesen Åsane storsenter 1.5 km

Circle K Ulset 1.2 km
Shell/7-Eleven Tertnes 1.3 km

LIVSSTIL (Haukedal grunnkrets)

Aktiviteter: Idrettsarrangementer, hagearbeid, båtliv, TV-spill
Interesser: TV, radio og musikkutstyr, motor, IT
Radio & TV-vaner: Vintersport, friidrett, fotball, hestesport, alpint
Lesevaner: Nasjonale aviser på papir og nett, reiseblader, moteblader, tegneserier
Forbruk: Elektronikk, bil, blomster og planter
Ferievaner: Bil og motorsykkelferie, båtferie, aktive ferier
Bilmerker: Toyota, Volkswagen, Volvo, Peugeot, Ford

N abolagsprofil

SKOLER, BARNEHAGER
Nivå Klasser Kapasitet Avstand

/avd (barn)

Haukedalen skole 1-7 KL 18 KL 486 0 km

Ulsetskogen skole 1-7 KL 14 KL 220 1.1 km

Rolland skole 1-7 KL 16 KL 385 2.2 km

Kollåsen skole 1-3 KL - - 2.6 km

Blokkhaugen skole 8-10 KL 12 KL 340 1.2 km

Åstveit skole 8-10 KL 13 KL 377 1.5 km

Tertnes videregående skole - - 370 1.8 km

U. Pihl videregående skole - 12 KL 320 1.9 km

Kidsa Haukedalen 0-6 ÅR 1 AVD 98 0.6 km

Ulsetskogen barnehage 0-6 ÅR 15 AVD 300 0.7 km

Ulset barnehage 2-6 ÅR 3 AVD 54 0.9 km

BEFOLKNING
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre
(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

OMRÅDE PERSONER HUSHOLDNINGER
Kommune: Bergen 278 556 132 557

Bydel: Åsane 41 371 17 466

Grunnkrets: Haukedal 1 453 608

DEMOGRAFI

36% er gift

34% er barnefamilier

34% har høyskoleutdanning

34% har inntekt over 400.000

90% eier sin egen bolig

10% eier hytte

30% har bolig på over 120 kvm

71% av boligene er eldre enn 20 år

55% bor i enebolig eller rekkehus

88% av eiendommene har pris over kr. 2,5

mill

TILHØRIGHET

Kommune Bergen

Bydel Åsane

Grunnkrets Haukedal

Ulset et et bolig- og næringområde sentralt i Åsane,
omgitt av Mjølkeråen, Morvik, Nyborg, Rolland og
Tertnes. Hovedveiene er motorveien Åsaneveien og
Hesthaugveien. På Ulset ligger Åsane Storsenter og
IKEA, U.Phil videregående skole, Blokkhaugen skole,
Haukedalen skole, Ulsetskogen skole, Vestlandshallen,
Åsanehallen, Åsane busstasjon, Åsane Brannstasjon,
Åsane kirke og boligutbyggelse, samt en rekke andre
næringsvirksomheter og offentlige servicefunksjoner.
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På tidspunkt for kontraktsinngåelse om kjøp av andel i 
sameiet Bekkestien er bygningens hoved konstruksjoner 
og hovedføringer for vann, avløp og ventilasjon fastlagt. 
Det vil derfor ikke kunne bestilles endringer som berører 
disse forhold. Dette gjelder også eventuelle ønsker om 
endringer som berører andre boligenheter enn den som 
kjøper har ervervet. Kjøper kan heller ikke inngå avtale 
med utførende entreprenører, håndverkere eller lever-
andører om endringer som berører fellesanleggene på 
bygning eller utomhusanlegg. Øvrige ønsker om og be- 
stilling av endringer eller tilleggsleveranser skal foregå 
som angitt nedenunder: 

1. Boligkjøpere, senere benevnt kunder, som ønsker 
 endringer eller tillegg innen de enkelte fagområder for 
 egen bolig, skal enten utfra egen vurdering eller etter 
 anvisning fra utbygger ta kontakt med entreprenør 
 eller leverandør som tillegget i hovedsak gjelder. 

 Oversikt over prosjektets entreprenører og lever- 
 andører vil bli tilsendt kjøperne når leverandørene 
 er valgt. Dersom entreprenør eller leverandør som blir  
 kontaktet mener at endringen eller tillegget i hovedsak  
 gjelder annen entreprenør eller leverandør, skal kunden  
 informeres om dette og anmodes om å ta kontakt med 
 den entreprenør eller leverandør som vurderes å være 
 aktuell. I tvilstilfelle kontaktes utbygger.  

2. Den leverandør eller entreprenør som mottar forespør- 
 sel om endring eller tillegg som i hovedsak angår det 
 fag som den konkrete entreprenør eller leverandør  
 dekke, skal forestå nødvendig utredning og innhent- 
 ing av priser fra andre berørte entreprenører eller lever- 
 andører og deretter gi bud til kunden og om aktuelt 
 inngå avtale med kunden om endringen eller tillegget. 
 Avtalen med kunden skal gjelde for det samlede opp- 
 draget, inklusive alle fag og leveranser som blir berørt  
 av endringen eller tillegget, herunder kostnader for en- 
 dring av tegninger m.m. 

3. Økonomisk oppgjør for endringer faktureres og inn- 
 kreves av den entreprenør eller leverandør som har  
 inngått avtalen med kunden. Økonomisk oppgjør 
 mellom entreprenør/leverandør som inngår avtale  
 med kunden og andre entreprenører/leverandører  
 som berøres av endringen eller tillegget, skal foretas  
 direkte mellom involverte entreprenører/leverandører. 

4. Alle bestillinger og avtaler om endringer og tillegg skal  
 være skriftlige.

5. Vedrørende rettighet og begrensning for kunden til å  
 få utført endringer og tilleggsarbeider, vises til kjøpe- 
	 kontrakt	og	til	Bustadoppføringsloven	§	9.	

 Bergen 30.04.2018
 ByBo AS 

RETNINGSLINJER FOR BESTILLING, UTFØRELSE OG 
BETALING AV ENDRINGSARBEID OG TILLEGGSARBEID 
PÅ BOLIGPROSJEKTET BEKKESTIEN.

N abolagsprofil
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BOLIGMASSE

Rekkehus
22.5%

Enebolig
32.4%

41.7%
Blokk

3.5%
Annet

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på kortest
kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt
nabolag. Livsstilsbeskrivelsene er levert av InsightOne som har delt Norges befolkning inn i Mosaic(tm)-grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert
på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kartene er levert av
Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for
dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: InsightOne, SSB 2016, Norsk Eiendomsinformasjon 2012, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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 Kjøpetilbudet aksepteres herved av ByBo (dato / signatur): _____________          ____________________________________ 

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET BEKKESTIEN: 
Sendes til DNB Eiendom, mailadresser:  
THERESE.FIMLAND@DNBEIENDOM.NO OG ERLEND.HAUGLID@DNBEIENDOM.NO   
 
Oppdragsnummer: 71518045 (HNR), Prosjekt: Bekkestien | Oppdragsansvarlig: Thor-Kristian Johannessen 
Hus       /leilighetsnummer:       
 
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 
omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, 
herunder prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.  
 
Betalingsplan: 
10 % av kjøpesum ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12.  
20 % der kjøper er å regne som profesjonell.  
NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved 
overføring av beløpet. Resterende del av kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse. 
 
   Referanseperson og tlf. nr.: 
Långiver:  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 en uke etter at megler mottok budet 
 
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. 
 
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 Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 
          
            
 

Kopi av legitimasjon  Kopi av legitimasjon 

BEKKESTIEN 
– RENTEBESPARELSE VED BRUK AV HUSBANKFINANSIERING

Bekkestien tilfredstiller Husbankens kvalitetskrav og for- 
utsatt	at	Husbanken	godkjenner	finansiering	av	prosjekt- 
et, vil kjøpere kunne søke om Husbanklån til kjøp av bolig 
i Bekkestien. Oppstilling viser rentebesparelse ved bruk av 
Husbanklån, sammelignet med andre lånetilbud.

Eksempel kjøp av bolig til kr. 3 450 000
Beregning med lån - 80% av kjøpesum 2 760 000

(*) Rentedifferanse er oppgitt mellom Husbanken (mnd) 
og Nordea, da rentekostnad hos Nordea pt. er lavest.

(**) Besparelsen er beregnet og oppgitt for år 1 av lånets 
løpetid.

Rentesatsene er hentet fra nettsidene til Husbanken, DNB 
og Nordea, og gjelder pr dato 15.05.2018.

Det gjøres oppmerksompå at det ved salgsstart ikke er 
søkt	om	slik	finansiering	og	at	det	tas	forbehold	om	dette.	
Husbanken	gir	 ikke	finansiering	til	boliger	på	90	m2 eller 
mer. Kjøper må søke om Husbanklån så tidlig som mulig. 
Lånetilsagn må være gitt før overtakelse.

Bergen, 15.05.2018

Rente Husbank DNB Nordea Rentedifferanse Du sparer pr år: (**)

Flytende 1,569 2,65 2,60 0,01031  28 456 

Fast 3 år 1,746 2,40 2,45 0,00704  19 430 

Fast 5 år 2,109 2,85 2,85 0,00741  20 452 

Fast 10 år 2,589 3,25 3,40 0,00811  22 384 

Fast 20 år 2,882
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Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mob: 926 17 070
Erlend.Hauglid@dnbeiendom.no

Therese Fimland 
Eiendomsmegler
Mob: 977 24 706
Therese.Fimland@dnbeiendom.no

Interessert?

Kontakt en av våre meglere eller 
meld din interesse på:
www.bekkestien.no


