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HUS 3
1.etasje: Leilighet H3 1
2.etasje: Leilighet H3 2

Boligtype
Selveierleiligheter organisert i eierseksjons-
sameie.

Betegnelser/etasje
Prosjektet går over 3 hus med 3 hovedplan. 

Byggeår
Estimert til 2019 - 2021

Areal
BRA fra 80- 175 m2 jf. vedlagte tegninger.

P-ROM fra 80 - 175 m2 jf. vedlagte tegninger. 
P-rom er nettoarealet av rom beregnet for 
varig opphold inkludert innvendige dele- 
vegger. 

Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, 
soverom, bad/vaskerom, gang/entre og WC. 
Sekundære rom består generelt av: Bod/
Teknisk rom

Da prosjektet ikke er oppført, har megler 
ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. 
Oppgitte arealer baserer seg utelukkende 
på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. leilighet 
vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket 
rom som inngår i arealet se vedlagte plan-
tegninger.

Byggemåte
Arbeidene utføres iht. plan- og bygningslov, 
byggeforskrifter (TEK17) og andre aktuelle 
byggeregler som er/var gjeldende da det 
ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. 
Arbeidene utføres videre i samsvar med NS 
3420 – 4, utg., med normal krav til tolerans-
er iht. tabell 1, og for øvrig i samsvar med 
alminnelig praksis for god håndverksmess- 
ig utførelse i byggebransjen. Innvendige 
dekker som parkett og flis utføres med 
toleranseklasse RC/PC. Det gjøres særskilt 

oppmerksom på at felles trapper i trappe-
hus skal ansees om utvendig trapp når det 
gjelder toleranser. Forskriften setter krav 
til tiltak innenfor alle viktige områder som 
visuell kvalitet, universell utforming, sikker-
het mot naturpåkjenning, uteareal, ytre 
miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved 
brann, planløsning, miljø, helse og energi. 

ARKITEKT / ENTREPRISE

Arkitekt
Rambøll Norge AS

Ansvarlig søker
Rambøll Norge AS

Utbygger
Bybo AS 

Tillatelser pr. i dag
Rammetillatelse datert 30.06.17 for opp- 
føring av 11 eierseksjoner

INNHOLD
For nærmere informasjon om innhold se 
vedlagte tegninger og leveransebeskriv-
else Skansemyrsveien 4 datert 25.04.2019. 
Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er 
illustrasjoner og at så vel uteareal som inn- 
vendig areal kun er illustrert og ikke på 
noen måte danner grunnlaget for avtalen 
eller er bindende for selger. For data som 
danner grunnlaget for avtalen se lever-
ansebeskrivelse for Skansemyrsveien 4 
datert 25.04.2019 og bygningstegninger.

Boder
Det leveres 1 stk. sportsbod til hver leilighet. 
Utbygger fordeler bodene. 

Solskjerming
Det leveres utvendig solskjermingsgardiner 
(screens) på vinduer og skyvedører i stue 
og kjøkken i byggenes fasade mot vest og 
sør. Gardinene er koblet til KNX-systemet 
og styres via dette.

Smarthus teknologi
Prosjektet utrustes med KNX system fra 
MicroMatic GIRA som kan styre lys, varme, 
solavskjerming og porttelefon/adgangs- 
kontroll. Det vises til egen beskrivelse for 
hva som er inkludert i denne leveransen.

Oppvarming
Vannbåren varme i alle rom i leiligheten, 
dog ikke i bad/WC hvor det leveres elek-
triske varmekabler.

For hver boenhet leveres energimåler som 
måler forbruk av varmt vann til oppvarming 
og tappevann.

Balansert ventilasjonsanlegg med roterende 
varmegjenvinner, montert i bod eller annet 
egnet sted, jf. plantegninger. Aggregatet er 
basert på varmegjenvinning og betjener leil-
igheten med balansert, filtrert og forvarmet 
friskluft. Tilluft tilføres stue/oppholdsrom og 
soverom. Avtrekk skjer via bad/WC, bod og 
kjøkken.

Parkering /Garasje
Alle leilighetene selges med 1 parkerings- 
plass, foruten toppleilighetene H1-3 og H3-2 
som vil få 2 garasjeplasser. 

Det vil være 3 gjesteparkeringsplasser i 
garasjeanlegget. Dette inkluderer 1 HC plass.

Målsetting på parkeringsplan og parker-
ingsplasser er retningsgivende og mindre 
avvik vil kunne forekomme uten at dette 
gir grunnlag for reklamasjon. Parkerings- 
kjeller seksjoneres som fellesareal. Til-
delte parkeringsplasser har en vedtekts-
festet varighet på 30 år. Sameierne har en 
plikt til å videreføre denne tildelingen ved 
fornyelse.

Utbygger tar forbehold at organiseringen 
vil tilpasses til hva som er hensiktsmess- 
ig, eventuelt nødvendig for godkjenning. 
Dette medfører at parkeringsplassene kan 
tenkes organisert som bruksretter, som 
eierandeler av en parkeringsseksjon eller 

Nøkkelinformasjon

SKANSEMYRSVEIEN 4
Unike boliger med fantastisk beliggenhet

Adresse 
Skansemyrsveien 4,
5019 BERGEN

Eiendomstype 
Leilighet (Selveier) 

Tomt
Eiet tomt

Arealer 
Fra 80 m2 til 175 m2

Pris
Fra kr. 9.000.000 

Ansvarlig megler 
Remy Brekke 
Karianne H. Igelkjøn
Mob: 98 68 67 87 / 91 00 11 61

Vedlegg 
Til denne salgsoppgave kan det følge viktige 
vedlegg, som er en del av salgsdokument- 
ene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra 
internett må kjøper også selv skrive ut ved-
leggene.

KORT OM PROSJEKTET
Skansemyrsveien 4 består av totalt tre bygg 
på gnr 166 bnr 1789 i Bergen kommune. 
Prosjektet ligger vestvendt og har adkomst 
fra Skansemyrsveien. Prosjektet vil innehol-
de 11 boliger, boder og parkeringsanlegg 
under utearealer på østsiden av byggene.

Adresse
Prosjektnavn: Skansemyrsveien 4
Adresse: Skansemyrsveien 4, 
5019 BERGEN

Betegnelse
Gnr.166, bnr. 1789 i Bergen kommune.

Bygget vil bli organisert i et eierseksjons- 
sameie – Sameiet Skansemyrsveien 4. Hver 
leilighet vil bli tildelt eget seksjonsnummer 
innen overtagelse. Sameiebrøken blir be- 
regnet ut fra areal.

Eier / Hjemmelshaver
Bybo AS

Oppdragsansvarlig
Ansvarlig eiendomsmegler: 
Remy Brekke / Mobil: 98 68 67 87

Ansvarlig eiendomsmegler: 
Karianne H. Igelkjøn / Mobil 910 01 161

PrivatMegleren 
Vikebø & Jørgensen Nybygg AS
org.nr. 915624251
Tlf.: 55 55 97 97 

Adresse:
Alle Helgensgate 2 / 1. etasje,
5004 BERGEN

Oppdragsnummer
Hovednr.: 194-19-9003
Underoppdrag: 
194-19-0022 – 194-19-0031

BELIGGENHET
Midt mellom Fisketorget og Fløyen, ligger 
Skansemyren - et av Bergens mest att- 
raktive områder. Her skal det bygges 11 
eksklusive leiligheter. Skansemyren ligg- 
er fredelig og tilbaketrukket på en hylle i 
Fløyfjellet med panoramautsikt over byen. 
Dette er et attraktivt boligområde med 
sjarmerende bebyggelse midt i naturen – 
og med utallige turmuligheter rett fra gate-
døren. 

Beskrivelse av nærområdet/
fasiliteter
Først og fremst skal Skansemyrsveien 4 
være et godt sted å bo. Et lunt hjem, der du 
gjør alt eller ingenting, slapper av med en 
bok, eller inviterer gode venner på middag. 
Skansemyrsveien 4 er et perfekt utgangs- 
punkt for både rusleturer i Fjellveien og 
for en real trenings- økt. Blåmanens spek-
takulære utsikt rekker du fint etter jobben. 
Fløyen er bare ett stopp unna. Herfra kan du 
ta turen til Skomakerdiket, Åsebu, Brushytt- 
en, Rundemanen, Blåmanen, Sandviksfjellet 
eller over vidden, til Ulriken. I vintersesongen 
tennes lysløypen på Fløyen for de som fore-
trekker preparerte skiløyper.Bor du i Skanse- 
myrsveien 4 har du kort avstand fra roen 
hjemme til den pulserende bykjernen med 
restauranter, kafeer, butikker, teater, kino 
og konserter i Grieghallen, på Koengen eller 
Festplassen. Spasere til byen, ta Fløibanen 
hjem. Mer sytalaust blir det ikke!

BEBYGGELSEN
Beskrivelse av bebyggelsen i nærområdet: 

Nærområdet består i dag av eldre eneboliger 
/tomannsboliger /rekkehus og noen leilighets-
bygg.

Bygninger
Underetasje: Parkering / Boder/ Teknisk 
rom / Sykkelparkering

HUS 1
1.etasje: Leilighet H1 1-1/ Sportsboder
2.etasje: Leilighet H1 2-1 og H1 2-2
3.etasje: Leilighet H1 3

HUS 2
1.etasje: Leilighet H2 1-1 og H2 1-2
2.etasje: Leilighet H2 2-1 og H2 2-2
3.etasje: Leilighet H2 3
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Fellesutgifter
Kjøperne må delta andelsmessig i felles- 
kostnad. Månedlig innbetaling til dekning 
av fellesutgifter er budsjettert da byggene 
er prosjektert og ikke ferdigstilt. Felleskost-
nadene vil normalt bestå av bl.a. forsikring 
av sameiets bygninger, strøm til fellesare-
alene, fellesinstallasjoner og øvrige drifts-
kostnader.

Vedlagt følger foreløpig budsjett og se ved-
lagte prisliste for en oversikt over felleskost-
nader pr. leilighet

Sameiet blir ikke tilknyttet sikkerhetsord-
ning for tap av felleskostnader. 

TV/ Bredbånd 
Det er inngått en kollektiv abonnementsavtale 
med Canal Digital med pliktig medlemskap. 
Dette inkluderer bredbånd/internett og ka-
bel-TV (Komplett Maxi). Avtalen er inngått av 
utbygger på vegne av sameiet. Grunnpakken 
har en bindingstid på 60 mnd. og komplett 
Maxi har en bindingstid på 36 mnd. med 3. 
mnd oppsigelse. Tiden gjelder fra brukerne er 
koblet opp og faktureringen er startet. 

Total mnd. kost ca. kr. 551,- pr. boenhet. 
Denne kostnaden er ikke inkludert i opp- 
gitte felleskostnader.

Tinglyste servitutter/rettigheter
Iht. lov om Eierseksjonssameier, er seksjons- 
eierne ansvarlige overfor sameiets kredi-
torer i forhold til sin sameiebrøk.  De andre 
seksjonseierne har lovbestemt pantesikker-
het (legalpant) i den enkelte eierseksjon for 
krav mot den enkelte seksjonseiere som følg- 
er av sameieforholdet, for beløp svarende til 
inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Se 
eierseksjonsloven §§ 30 og 31.

Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring.

Servitutter i eiendommen:
2014/542316-1/200 vedr. Registrering av 
grunn

Boligen selges med tinglyste rettigheter og 
forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse be-
stemmelser vedrørende sameie, nabofor-
hold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kartverket har lagt om grunnbokens inndel-
ing slik at det ikke lengre vil skilles mellom 
prioritet for pengeheftelser og servitutt- 
er. Kjøpers bank vil herunder få den best 
mulige prioritet, som vil kunne være etter 
diverse servitutter. Det vil ikke være pante- 
dokumenter med bedre prioritet enn kjøp- 
ers bank når sluttoppgjøret er avsluttet.

Reguleringsforhold
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, 
gang og sykkelvei og turvei for allmennheten 
iht. reguleringsplan Bergenhus gnr 166 del 
av bnr. 22 og 241 M.fl. Skansemyrveien.

Iht. kommuneplan 2010 – 2021 er arealfor- 
målet sentrumsformål, grønnstruktur og 
LNF område. 

Hensynssoner: 
• Hensyn friluftsliv/byfjell med berørings- 
 grad 13,5%
• Bevaring kulturmiljø Sentrum og
 Sandviken

Iht. kommunedelplan Bergenhus KDP. Fjell-
siden Sør er arealformålet Boligområde, fri-
område, veiareal.

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
166/124 Garasjeuthus anneks til bolig.
Bygning godkjent for riving/brenning.

166/124 Garasjeuthus anneks til bolig.  
Igangsettingstillatelse. 

166/209 Garasjeuthus anneks til bolig. 
Igangsettingstillatelse.  

166/219 Garasjeuthus anneks til bolig. 
Bygning godkjent for riving/brenning.

166/219 Tilbygg Tomannsbolig, vertikaldelt 
Igangsettingstillatelse. 

ØKONOMI

Pris
Se vedlagte prisliste.

Omkostninger:
Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. 
Dokumentavgift pr. leilighet: Se prisliste
Tinglysning Skjøte: kr. 525,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument 
(v/belåning): kr. 525,-
Panteattest: kr. 172,-
A konto innbetaling sameiet/startkapital: 
kr. 10 000,-

Oppgjør og garantistillelse
Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen 
etter følgende betalingsplan:

7 dager etter kontrakts underskrift 10 % av 
kjøpesum. Før overtagelse 90 % av kjøpesum.

Før innbetaling av forskudd vil Selger ha 
stilt garanti i hht. bustadoppføringslova 
§ 47, med mindre beløpet skal bli stående 
på meglers klientkonto frem til overtakelse.

Oppgjør mellom partene foretas av Vest- 
oppgjør AS, Nesttunvegen 104 5221 Nesttun. 

Dersom det ikke stilles §47 garanti er inn-
betalingen av 10% å regne som et deposi-
tum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav 
som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn 
av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers 
klientkonto. Kjøper frafaller gjennom denne 
deponeringen retten til å kreve delbetaling- 
en utbetalt til seg eller andre enn selger så 
lenge avtalen ikke er hevet av en av part-
ene. Rentene på delinnbetalingen tilfaller 
kjøper frem til overskjøting, dette gjelder 
likevel bare dersom utbygger ikke stiller § 47 
garanti jfr. Bustadoppføringslova. Det kan 
ikke tas pant eller være knyttet forutset-
ninger til delbetalingen fra/på vegne av 
kjøperen for beløpet. (eks. kjøpers bank).

Når det gjelder oppgjøret av resterende 
kjøpesum er det en forutsetning at selger 
har stilt garanti i henhold til bestemmelsene 

som tilleggsareal til den enkelte seksjon. 
Parkeringsplassene til boligkjøperne til-
deles av Utbygger og skal være knyttet til 
boligseksjonen.

Særskilt om tilrettelagte/HC p-plasser: 
For eventuelle HC plasser er det fastsatt 
særskilte regler om plikt til å bytte HC plass 
til ordinær plass i vedlagte vedtekter.

Heis
Det leveres 1 stk. heis pr hus, totalt 3 heiser. 
Hus 3 kan bli løst med annen løfteinstalla- 
sjon.

FELLESAREAL/HAGE

Adkomst
Fra sentrum følg Øvregaten og videre opp 
mot Støletorget. Følg veien deretter forbi 
Støletorget og ta av til høyre inn i Henrik 
Wergelandsgate. Denne veien følger du til 
topps ved Skansemyrsdammen. Ta til venstre 
og videre høyre inn Skansebakken og følg 
denne videre inn Skansemyrsveien. Boligene 
vil da komme på venstre side av veien.

Ved felles visninger vil det bli skiltet med 
PRIVATmeglerens visningsskilt.

Tomtetype/areal
Eiet tomt / totalt ca. 3 218m2. 

Tomten vil for det meste bli bebygget. 
Resterende tomteareal vil være fellesareal. 
Sameiebrøk vil bli BRA hver enkel leilighet/ 
totalt BRA alle leiligheter.

Beskrivelse av tomt/hage
Utomhusanlegget opparbeides med vei, 
gangsoner, oppholdsarealer og belysning 
slik det fremkommer av utomhusplanen. 
Utomhusplanen er veiledende for utform-
ing av utearealene og utbygger kan gjøre 
endringer av både utforming og leveranser.

Felles utearealer leveres opparbeidet med 
murer, beplantning, belysning og møbler 
som vist på utomhusplanen. Gressarealer 
 

leveres som «gressbakke» og ikke som park-
messig plen.

Privat adkomstvei fra kommunal vei til 
adkomstområder asfalteres eller belegges
med annen fast overflate (belegningsstein 
eller lignende).

Det vil komme gangsti for allmennheten 
langs den nord/østlige grensen til eiendom-
men.

SAMEIET

Forretningsfører
Det vil innen overtagelse bli engasjert for-
retningsfører.

Beskrivelse av sameiet
Sameiet vil totalt bestå av ca. 11 boligsek- 
sjoner og parkering.

Det er utarbeidet utkast til standard ved-
tekter for sameiet som følger vedlagt. Slike 
blir bindende for kjøperne. Utbygger forbe-
holder seg retten til å endre vedtekter og 
antall seksjoner i forbindelse med endelig 
seksjonering/behov for bygningsmessige 
endringer tilknyttet prosjektet. 

Etter at de fleste leiligheter og fellesarealet 
er overtatt vil kjøperne bli informert fra 
Bybo AS om overtagelse av den alminnelige 
driften av sameiet. Herunder må det blant 
eierne velge styre i sameiet for å ivareta sam- 
eiets rettigheter og forpliktelser. Utbygger 
velger et midlertidig styre ved opprettelsen 
av sameiet. Styret skal ha tre medlemmer, 
om ikke annet bestemmes i vedtektene. 

Da sameiet har 11 boligseksjoner vil sameiet 
være regnskapspliktig og sameiet skal regi- 
streres i foretaksregisteret. 

Det gjøres oppmerksom på at man ikke 
kan erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet 
iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd.

OFFENTLIGE FORHOLD

Vei/vann/avløp
Eiendommen blir tilknyttet offentlig avløpsnett 
og vann via private stikkledninger. Adkomst 
til prosjektet skjer via kommunal vei, ifølge 
Bergen kommune.

FASTE LØPENDE KOSTNADER
Strøm og «vann til oppvarming» etter for-
bruk.

Innboforsikring etableres av den enkelte 
seksjonseier selv.

Kommunale avgifter – se eget punkt for 
estimert størrelse.

TV/ Bredbånd – se eget punkt for månedlig 
kostnad.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter for 
hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. 
dags dato da byggene er prosjektert og 
ikke ferdigstilt. For nærmere opplysninger 
kontakt teknisk etat i Bergen kommune, 
eller besøk www.bergenvann.no/regula-
tivt_m_priser.html

Nedenfor er det satt inn eksempler på kom-
munale avgifter basert på 1 leilighetsstørrelse 
og kommunens gebyrer for 2019. Størrelsen 
på gebyrene vil øke med leilighetens størrelse 
og evt. antall tømminger av avfall pr. år. 

Eksempel på bolig med størrelse på 120 m2:
Vann: kr. 2 397,- 
Avløp: kr. 3 725,-
Renovasjon grunnpris: kr. 2 093,-

Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil 
bero på leilighetens til enhver til foreliggen-
de ligningsverdi og kommunens eiendoms-
skattepromille sats. Med dagens sats 2,6 
promille og en 120 kvm. bolig bygget i 2019 
vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr. 7.600,-.

Totalt pr. år ca. kr. 15 815,-. Avvik vil forekomme.
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eres godt den første vinteren/året, og man 
bør være forsiktig med gassbruk og levende 
lys innvendig.

Selger gjør særskilt oppmerksom på at 
skjeggkre er funnet i flere boliger i Norge. 
Skjeggkre kan komme inn i boliger på en 
rekke forskjellige måter, både i forbind-
else med oppføring av boligen, men også 
i forbindelse med innredning, bruk mv. Det 
er ikke et funksjonskrav under denne kjøpe- 
kontrakten at boligen skal være oppført på 
et vis som fjerner risikoen for skjeggkre.

Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, 
avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt 
etter forbrukerens overtakelse av boligen. 
Når slik areal er ferdigstilt vil sameiets styre 
innkalles til en ferdigbefaring, hvor arealet 
gjennomgås sammen med utbygger. Det 
føres protokoll fra befaringen.

Ved alle besøk på byggeplass før overtakelse 
skal kunder alltid være i følge med en rep-
resentant fra selger. All annen ferdsel på 
byggeplassen i anleggsperioden er beheftet 
med høy grad av risiko og er forbudt.

Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen 
og tegninger gjelder leveransebeskrivelse 
Skansemyrsveien 4.

Dersom kjøper unnlater å møte til befaring- 
en og overtakelse uten gyldig grunn, kan 
selger avholde denne alene iht. Bustadopp- 
føringslovas regler for dette. Unnlatelse fra 
å møte gir ikke kjøper rett til å nekte over-
takelse.

Ved avbestilling av boligen gjelder budstad- 
oppføringlovas bestemmelser.

SÆRSKILTE VILKÅR / FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold: 

• At igangsettingstillatelse foreligger
 senest innen 31.12.2019.

Dersom forbeholdene ikke er avklart inn- 
en 31.12.2019 eller det blir klart før dette 

tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene 
ikke vil bli oppfylt innen fristen, kan avtalen 
mellom partene heves uten ytterligere  om-
kostninger for noen av partene. 

Prosjektet og dets priser er basert på at ut-
byggingen gjennomføres rasjonelt og med 
delvis serieproduksjon i form av systematiser-
ing av tekniske løsninger og valg av material-
er. 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 ønsk- 
er tillegg eller endringer skal krav om dette 
fremsettes skriftlig og behandles i henhold til 
retningslinjer for bestilling, utførelse, og betal-
ing av endringsarbeid og tilleggsarbeid.

Kjøper aksepterer at deler av utomhus- 
arbeidene 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 byggepros-
jektet er ferdigstilt, har Selger rett til å ha 
stående anleggsmaskiner og utstyr, event- 
uelle 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 offent- 
lige pålegg, eller tilpasninger i forhold til 
tekniske løsninger. Videre forbeholder selg-
er 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 forbeholder seg retten 
til å tildele bod- og biloppstillingsplass ved 
overtakelse, også midlertidige plasseringer. 
Selger forbeholder seg retten til å avgjøre 
hvordan organisering av parkeringsanlegg- 
et, 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/seksjon, 
eller bli lagt som fellesareal med vedtekts-
festet bruksrett. Dersom det er et krav om 

deltakelse i lokal velforening, plikter sameiet/
seksjonen å melde seg inn i denne.

Selgeren tar forbehold om antall boligseks-
joner i sameiet. Selger forbeholder seg også 
retten til å foreta endringer knyttet til en 
eventuell deling/sammenslåing av usolgte 
seksjoner. Ved ferdigstillelse kan sameiet 
inneholde færre/flere boliger. Det tas forbe-
hold om justering av eiendomsgrensene ved 
fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige 
myndigheter. 

Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve 
prisavslag/erstatning for tinglysning av nød-
vendige erklæringer / bestemmelser knyttet 
til gjennomføringen av hele prosjektet og 
naboforhold. Selger opplyser at følgende ting- 
lysninger vil/kan bli foretatt på eiendommen: 
• Om kommunal rett til å ha liggende,
 anlegge eller vedlikeholde ledninger,   
 kummer og lignende installasjoner 
• Eventuelt andre forhold som er nød-
 vendig for å gjennomføre prosjektet. 

Selger representerer kjøper frem til seksjon 
er overført på kjøper og sameiet frem til in-
terimstyre er etablert. 

Prospekt og andre tegninger/illustrasjon-
er utgitt i forbindelse med annonsering av 
prosjektet, og som ikke er nevnt i salg eller 
kontrakstmateriell, er ikke del kontrakten og 
skal heller ikke på annen måte være bind-
ende eller forpliktende for selger.

Tilvalg/endringer
Endringsarbeid avtales direkte mellom 
kjøper og selger. Avtaler om endringsarbeid 
krever skriftlighet.

Etter igangsetting vil det gis frister for til-
valg og endringer.

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 ra- 
sjonell gjennomføring av byggearbeidene. 

i buofl. § 12. Garantien skal stilles straks etter 
at de forbehold som er tatt, jf. Særskilte vilkår/
forbehold» nedenfor, er falt bort, og uansett 
under enhver omstendighet innen bygge- 
arbeidene starter.

Beløp som ikke er utbetalt mot §47 garanti 
vil stå på meglers klientkonto inntil overtag- 
else og overskjøting har funnet sted.

§12 garantien skal gjelde frem til 5 år etter 
overtagelsen av eiendommen.  

For krav som kjøperen fremsetter mot selg- 
eren før overtagelsen, skal garantien ut- 
gjøre 3 % av avtalt kjøpesum. For krav som 
fremsettes senere, skal garantien utgjøre 
5 % av avtalt kjøpesum.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdig- 
attest eller midlertidig brukstillatelse. I til-
felle midlertidig brukstillatelse plikter ut-
bygger å levere ferdigattest innen 4. mnd. 
etter de siste arbeidene på hus og tomt er 
ferdigstilt. 

Eventuelle endringsarbeider / tilleggsarbeider 
bestilles iht. utbyggers endringsrutiner. Disse 
arbeidene faktureres direkte fra selgers 
entreprenør eller selger, og vil ha forfall tid-
ligere enn overtagelse. Forfallstid på faktura 
skal være senest ved overtagelse dersom det 
betales til meglers klientkonto.

Meglers vederlag/utlegg
Meglers vederlag og utlegg betales av selg- 
eren og utgjør:

Meglerprovisjon: 62 500,- ink. mva. pr. solgte 
enhet.

Oppgjørsgebyr kr 6 125,- ink. mva. pr. solgte 
enhet.

Markedsføring og utlegg etter forbruk.
Dersom eiendommene ikke blir solgt skal 
selger ikke betale vederlag dog påløpt 
markedsføring og utlegg.

Finansiering
Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle 
forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som 
har agentavtale med Nordea på finansielle 
tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Ligningsverdi
Ligningsverdien er ikke fastsatt da byggene 
er prosjektert. Kjøper må selv sørge for fast-
settelse av ligningsverdi ved å gi påkrevete 
opplysninger til skatteetaten. Se veiledning 
på skatteetatens sider www.skatteetaten.no.

Forsikring
Selgeren er pliktig til å tegne ansvars-
forsikring som skal dekke erstatningsan- 
svar for skade selger og hans underlev-
erandører kan påføre forbrukeren eller 
tredjemannsperson eller ting i forbindelse 
med utførelsen av arbeidet. Forsikrings-
summen skal ikke være mindre enn 150 
ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Energiattest
Byggene blir bygget etter Tek17 og oppfylle 
krav etter denne tekniske forskrift.  Endelig 
energimerke for hver bolig vil foreligge inn- 
en overtagelse.

Diverse
Alle opplysninger i denne beskrivelse er 
gitt med forbehold om rett til endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige, 
eller som følge av offentlige pålegg, uten at 
den generelle standarden forringes.

Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til bolig-
formål. Utleie skal meldes til forretningsfører. 
Utleien kan ikke være næringsmessig utleie til 
kortvarige overnattingsopphold.

Alle innvendige og utvendige arealangiv-
elser, samt beskrivelser av bygningen er 
hentet fra vedlagte leveransebeskrivelse 
Skansemyrsveien 4 datert 25.04.2019 og 
arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert 
på selgers opplysninger gitt til megler, samt 
opplysninger innhentet fra kommunen og 
andre tilgjengelige kilder. Interessenter opp- 

fordres til å nøye gjennomgå leveranse-
beskrivelse Skansemyrsveien 4, tegninger 
og prospekt før kjøpetilbud inngis.

Alle illustrasjoner, skisser, ”møblerte” planteg-
ninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk 
av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke an- 
ses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/
inventar er ment som illustrasjoner og med-
følger ikke, og det kan derfor forekomme ele- 
menter i presentasjonsmaterialet som ikke 
inngår i leveransen. Generelle beskrivelser 
av prosjektet i salgs- og markedsførings- 
materiell vil ikke passe for alle leiligheter. 
Kjøper oppfordres derfor særskilt til å 
vurdere den aktuelle boligens forhold (sol-
forhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng 
og omkringliggende bygningsmasse m.v.) før 
budgivning. Alle opplysninger er gitt med for-
behold om rett til endringer som er hensikts- 
messige og/eller nødvendige, likevel slik at 
den generelle standard og utførelse ikke for-
ringes eller endres vesentlig. Kjøper aksept- 
erer uten prisjustering at utbygger har rett 
til å foreta slike endringer. Eksempel på slike 
endringer kan være innkassing av teknisk 
anlegg, mindre endringer av boligens areal 
og lignende.

Det tas forbehold om feil eller endringer i 
prislisten. Utbygger kan uten varsel justere 
priser og vilkår i den vedlagte prislisten.

Boligene leveres i byggrengjort stand. 
Kjøper må påregne utvask etter egen inn- 
flyttning.

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

Med dagens tette boliger og miljøvennlige 
malingstyper kan det være fare for heksesot 
inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventil-
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Leveransebeskrivelse for Skansemyrsveien 4

GENERELT OM PROSJEKTET
OG BYGNINGENE
Skansemyrsveien 4 består av totalt tre bygg 
på gnr 166 bnr 1789 i Bergen kommune. 
Prosjektet ligger vestvendt og har adkomst 
fra Skansemyrsveien. Prosjektet vil innehol-
de 11 boliger, boder og parkeringsanlegg 
under utearealer på østsiden av byggene. 
Prosjektet organiseres som boligsameie 
med eierseksjoner. Dersom det blir aktuelt 
med oppdeling av de største leilighetene, 
eller sammenslåing av noen leiligheter har 
utbygger rett til å endre antall leiligheter 
både før og etter seksjonering. Dersom det 
er usolgte leiligheter ved ferdigstillelse av 
prosjektet, har utbygger rett til å leie ut sek- 
sjoner frem til de selges. Arbeidene utføres 
iht. plan- og bygningslov, byggeforskrifter 
(TEK17) og andre aktuelle byggeregler som 
er/var gjeldende da det ble søkt om ramme- 
tillatelse for prosjektet. 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 bygge- 
bransjen. Innvendige dekker som parkett 
og flis utføres med toleranseklasse RC/PC. 
Det gjøres særskilt oppmerksom på at felles 
trapper i trappehus skal ansees om utvendig 
trapp når det gjelder toleranser.
 
Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og 
endringer av utomhusanlegg og bygnings- 
messig 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 og/
eller av hensyn til markedstilpasning.  
 
Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte teg-
ninger. Dersom det er uoverensstemmelse 
mellom denne beskrivelse og tegninger 
gjelder denne beskrivelse. Møbler og annet 
inventar som fremgår på tegninger som 
ikke eksplisitt er beskrevet i dette doku-
mentet, inngår ikke i leveransen. Symboler 

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

UTOMHUS
Utomhusanlegget opparbeides med vei, 
gangsoner, oppholdsarealer og belysning slik 
det fremkommer av utomhusplanen. Utom-
husplanen er veiledende for utforming av 
utearealene og utbygger kan gjøre endringer 
av både utforming og leveranser. 

Deler av utomhusanlegget vil kunne bli ferdig-
stilt etter overtagelse av leiligheter, og over- 
leveres til interimsstyret eller styret for sam- 
eiet når styret er etablert og når de enkelte 
deler av utomhusanlegget er klargjort for 
levering. Illustrerte tiltak utenfor sameiets 
eiendom er ikke del av leveransen.  

Veier 
Privat adkomstvei fra kommunal vei til 
adkomstområder asfalteres eller belegg-
es med annen fast overflate (belegnings- 
stein eller lignende). Gangsoner tilrette- 
legges medulike materialer.  

Grøntanlegg
Felles utearealer leveres opparbeidet med 
murer, beplantning, belysning og møbler 
som vist på utomhusplanen. Gressarealer 
leveres som «gressbakke» og ikke som park-
messig plen.
   
Drenering og ivaretakelse av overflatevann 
skjer i hovedsak til system for overvann iht. 
VA rammeplan og konsulentens anbefaling- 
er. Det vil kunne bli etablert fordrøynings- 
magasin på eiendommen. Overvannskumm- 
er og magasin etableres på de steder som 
vurderes nødvendig og skal vedlikeholdes av 
sameiet. Støttemurer og sikringsgjerder vil bli 
etablert i samsvar med avdekket behov etter 
at det er foretatt avgraving, sprenging og terr- 
engarrondering.

Terrasser og balkonger 
Gulv på boligens terrasser og balkonger blir 
flislagt. Det leveres glassrekkverk på bolig- 
ens balkonger, terrasser og takterrasser. 
I terrasse-/balkonghimling leveres trespiler.  

Belysning
Det leveres og monteres moderne og tids-
messig utebelysning ved og i hovedinn- 
ganger, garasje og på alle terrasser/ bal-
konger (Ikke frokostbalkonger i toppetg.) i 
samråd med arkitekt.  

BYGNINGSKONSTRUKSJONER
 
Grunn og fundamenter
Bygningen og andre konstruksjoner funda-
menteres iht. gjeldene lover og forskrifter. 
Bygget er fundamentert på komprimert 
steinfylling.  

Bærende konstruksjoner og dekker
Prosjektet utføres i hovedsak med skille-
vegger mellom leilighetene, etasjeskillere, 
tak, trapper og heisetårn av betong. I ytter-
veggene vil bæring av betongdekkene bli 
etablert med stålsøyler. Det vil ikke være 
mulig å gjøre endringer som medfører flytt- 
ing/ endring av bærende konstruksjoner, 
innstøpte løsninger/ føringer eller ytter-
veggkonstruksjoner. Ved sammenslåing av 
leiligheter kan dette endres, dersom dette 
lar seg utføre med tilstrekkelig bæreevne. 
Endringer som medfører endring på ram-
metillatelse eller andre deler av prosjektet 
tillates ikke. 

Dekker og himlinger
Dekker er levert i betong. Innvendige tak-
flater utføres som sparklet og malt gips- 
himling.  Avhengig av føringsveier for vann, 
avløp og ventilasjon, kan takene i enkelte 
rom bli senket for å skjule tekniske installa- 
sjoner. Utbygger har rett til å kunne utføre 

Selger er heller ikke forpliktet til å utføre end- 
ringer 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, tegn- 
inger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

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 kjøpstilbudet dersom prosjektet 
er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/en-
dring som kjøper forutsetter skal være mulig 
å få levert av utbygger/selger. 

Ferdigstillelse
Ferdigstillelse for prosjektet er stipulert til 
3. kvartal 2021. Dette er kun stipulert og 
faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. 
Herunder vil overlevering senere enn 
dette tidspunkt ikke gi kjøper rett til dag-
mulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Maksimal byggetid er 20 måneder, regnet fra 
melding om oppstart av byggearbeidene, og 
under forutsetning av at det ikke oppstår ufor- 
utsette forhold. Oppstart av byggearbeidene 
skjer uten ugrunnet opphold etter alle forbe-
hold er løftet.

Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 
2 måneder etter at selger varsler om dato 
for at boligene er ferdigstilt selv om dette 
er tidligere enn maksimal byggetid. Dog 
slik at kjøper likevel ikke er forpliktet til å 
overta tidligere enn 4 måneder før maksi-
mal byggetid.

Overlevering og noe ferdigstillelse av boligene 
til boligkjøperne kan skje suksessivt. Herunder 
må interessenter påregne byggeaktivitet og an-
leggsvirksomhet med naturlige konsekvens- 
er av dette en tid etter at man har overtatt 
boligen.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking 

som innebærer plikt til å melde ifra til 
Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Eierskifteforsikring
Selger har ikke anledning til å tegne eier-
skifteforsikring da dette er et nybolig prosjekt.

Budgivning
Som budgiver hos PRIVATmegleren kan de 
kreve budjournal fremlagt så snart handel 
er gjennomført. Innhold i budjournal er 
lovregulert, og innebærer at budgivere må 
akseptere at opplysninger om budet kan bli 
fremlagt for selger, kjøper og øvrige bud- 
givere.

Alle bud på eiendommen skal være skrift-
lig og sendes meglerforetaket pr. mail, sms 
eller via vår “gi bud”-knapp på våre nettsider. 
Knappen finner du også på PRIVATmegler-
ens nedlastbare “app.” og på eiendommens 
annonse på www.finn.no. 

Sentrale lover/kontrakt
Handelen reguleres og gjennomføres etter 
bustadoppføringsloven.

Kontrakter vil utformes i samsvar med 
bustadoppføringsloven og forutsetningene 
vedkjøpet. 

Det blir ikke benyttet NS/ NBR kontrakt.

Selger kan akseptere at kontraktsposi- 
sjonen selges /transporteres. Dog skal en 
transport forhånds godkjennes før avtalen 
inngås. Da vil denne prosessen skje under 
vilkår under.

Denne kontrakt kan ikke transporteres og 
gjelder individuelt for Kjøper. Selger kan 
samtykke til direkteoverskjøting ved et vi-
deresalg av boligen før overtakelse, for et 
gebyr stort kr. 100 000,- til utbygger og 
kr. 50.000,- til megler. 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.

Selger/utbygger forutsetter at samtlige resalg 
i prosjektet skal foretaes av Privatmegleren, 
som opprinnelig har solgt prosjektet. Det må 
inngås en egen avtale med megler for salg av 
kontraktsposisjonen. 

Det opplyses videre om at dersom leilighet 
er kjøpt med henblikk på å ikke overta 
og bebo denne, herunder som et videre-
salgsobjekt vil videresalget reguleres av 
bustadoppføringslova. Herunder vil selger 
måtte oppfylle vilkår i bustadoppførings- 
lova ved evt. videresalg. Konferer megler 
for ytterligere informasjon. 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
boligen etter følgende regler
Bustadoppføringslovens regler kommer 
til anvendelse på kontraktsforholdet med 

unntak for følgende bestemmelser: -§§ 8, 
12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54. 

Bilag
Leveransebeskrivelse datert 25.04.2019
Romskjema
Situasjonsplan datert 20.05.2019
Utkast til vedtekter Sameiet
Forslag til sameiebudsjett
Basiskart og vegstatuskart
Reguleringsplan
Plantegninger
Prisliste med kjøpetilbud i eget vedlegg

Salgsoppgaven er ikke komplett uten alle 
vedlegg.
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grunnet fremføring av tekniske installasjon-
er. Avhengig av føringsveier for vann, avløp 
og ventilasjon, kan takene i enkelte rom bli 
senket for å skjule tekniske installasjoner. 
Utbygger har rett til å kunne utføre inn- 
 
kassinger for vertikale og horisontale rør- og 
kanalføringer.  

Innvendig tak i leiligheter leveres sparklet 
og malt gipshimling Overgang tak vegg 
fuges og males uten taklister. Det må 
påregnes at det oppstår riss i overgangen 
mellom vegg og tak. Dette er ikke reklama- 
sjons berettiget. 

Gulv
Gulv i alle tørre rom leveres med hvitpig-
mentert mattlakket 1-stavs eikeparkett 
fra Berg & Berg med hvitmalt gulvlist. På 
baderom og WC leveres fliser størrelse 
600 x 600 mm, type Uniquestone titanium 
fra Modena eller annet produkt med til- 
svarende kvalitet. I dusjnisjer leveres 
50x50 mm mosaikk med avrenning til 
slukrenne ved vegg. 

Vegger
Innvendige vegger av gips sparkles, for- 
sterkes med duk og males. På bad leveres 
flis 300 x 600mm type Uniquestone titan- 
ium, eller annet produkt med tilsvarende 
kvalitet. 

Vinduer
Vinduer leveres aluminiumsbeslått utven- 
dig. Innvendig karm lEveres fabrikkmalt i 
standard lys farge. Tilsetningene males i 
samme farge som tilstøtende vegg. Over-
gang mellom veggflater og dør-/ vindustil-
setninger i yttervegg utformes uten bruk av 
dør- og vinduslist.   

Entredør til leiligheten og innerdører
Entredør til leiligheten leveres med brann- 
og lydklasse iht. gjeldene regler og forskrifter. 
Farge og utforming bestemmes av arkitekt / 
interiørarkitekt. 

 

Innvendige dører i leiligheten leveres som 
fyllingsdører med omramming type Swedoor 
Stable GW høyde 230 cm, fabrikkmalt mørk 
utførelse med flat terskel. Tilsetninger og list- 
verk er sparklet og malt. 

Lås og beslag
Det leveres låssystem med tre nøkler til 
hver leilighet. Nøklene passer til egen inn- 
gangsdør, alle fellesdører, sportsbod og 
postkasse. 

INNREDNING

Kjøkken
Det leveres kjøkken fra Unoform, sammen-
satt av Classic Eik og Avantgarde iht. vedlagt 
tegning. Følgende integrerte hvitevarer fra 
Gaggenaug, Series 200 er inkludert i lever-
ansen: komfyr, 80cm induksjonsteketopp, 
oppvaskmaskin og kombinert kjøl/frys. Det 
leveres 60 cm underlimt oppvaskekum 
med 1-greps blandebatteri og Slim-line 
ventilator med eget avtrekk. Benkeplate le-
veres som type Silestone i 20 mm tykkelse. 
Se leveransebeskrivelse for kjøkken/garder-
obe for utfyllende detaljer om den enkelte 
leilighet. 

Bad
Følgende utstyr eller tilsvarende leveres i 
hver leilighet: 

Det leveres baderomsinnredning av type 
GB Moon, fra 700mm til 1800mm iht tegn- 
ing. Speil Amalfi med integrert belysning. 
Kundene kan selv bestemme mellom flere 
ulike tresorter, også malt og høyglans mot 
et tillegg i pris. Det leves dusjvegger i glass 
hvor dette fremkommer på tegning. 

Garderobeskap
Det leveres garderobeskap fra HTH iht. 
tegning. Stiplete skap på tegning er ikke med 
i leveransen. Skyvedørsgarderober med hvit 
front med standard innredning leveres der 
hvor dette fremkommer på tegning (skyve- 
dørsgarderobe på salgstegning med hel-
trukken strek). Se romskjema og evt. tilleggs 
 

beskrivelse for kjøkken/garderobe for utfyll- 
ende detaljer om den enkelte leilighet. 

Bod
Vegger og tak leveres med sparklet og malt 
overflate. Gulv leveres med parkett som 
tilsvarende resten av leiligheten. Dersom 
bod ligger i direkte tilknytning til bad, vil 
bod få samme gulvoverflate som bad.  

Vaskerom 
For de leilighetene som har eget vaskerom 
vil vegger og tak leveres med sparklet og 
malt overflate. Gulv leveres med kera-
miske fliser 600 x 600 mm, type Unique-
stone titanium. 

Ventilasjon
Følgende utstyr leveres og monteres i hver 
leilighet:
   
Balansert ventilasjonsanlegg med roterende 
varmegjenvinner, montert i bod eller annet 
egnet sted, jf. plantegninger. Aggregatet er 
basert på varmegjenvinning og betjener leil-
igheten med balansert, filtrert og forvarmet 
friskluft. Tilluft tilføres stue/oppholdsrom og 
soverom. Avtrekk skjer via bad/WC, bod og 
kjøkken.  Avkast føres fra aggregat, via inn-
støpt kanal eller kanal i sjakt, over tak. Luft- 
inntak føres fra ytterveggsrist og i kanal til 
aggregat. Betjening av ventilasjonsanlegg 
styres fra panel som plasseres av ventila- 
sjonsrådgiver og utbygger. 

For avtrekk på kjøkken leveres avtrekks- 
hette utstyrt med lys, vaskbart fettfilter og 
bryter for kapasitetsregulering. Kjøkken-
hetten har eget avtrekk som føres over tak. 
Endring fra standard leveranse for kjøkken- 
avtrekk må avklares med byggherre og 
ventilasjonsleverandør, samt at det må 
påregnes bygningsmessige endringer som 
kan medføre ekstra kostnader. 

Føringer av kanaler (tilluft/ avtrekk og avkast), 
vannledninger og el. kabler vil i hovedsak bli 
ført via himling. Da detaljprosjektering av 
VVS-installasjoner pågår, kan sjakter/ inn- 

innkassinger for vertikale og horisontale 
rør- og kanalføringer. 

Yttertak
Yttertak blir dimensjonert, isolert og bygget 
opp forskriftsmessig. Tak blir tekket med 
takbelegg hvorpå det legges Sedum eller 
tilsvarende «grønt tak». Tekniske installa- 
sjoner og heisoppbygg bli ikke dekket med 
«grønt tak». 

Yttervegger
Ytterveggene bygges i hovedsak med bind-
ingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse 
for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi, og 
med innvendige gipsplater. Utvendig vil 
veggflatene bli bestå av pussbehandlet 
platekledning, prepatinert kobber og tre- 
verk etter anvisning fra arkitekt. Enkelte 
betongvegger kan være ubehandlet eller 
forblendet med kledning etter arkitekts 
anvisning. 

Innervegger
Enkelte bærende innervegger, trappe- 
romsvegger og heissjakter er utført i 
plasstøpt betong. Øvrige vegger er utført 
med bindingsverk av stål eller tre, isolert 
og kledd med gipsplater. Alle vegger inne i 
leiligheten er isolert. 

Brannvern
Det leveres sprinkleranlegg med innfelte 
sprinklerhoder i boligene. Det leveres felles 
brannvarslingsanlegg med en avstillings-
bryter i hver bolig. Alle boliger utstyres med 
godkjent brannslukkeapparat. 

ROMBESKRIVELSE FELLESAREALER
Interiør og overflate løsninger utformes av 
prosjektets arkitekt og / eller interiør arkitekt. 

Garasje
P-plass i felles garasje leveres til de bolig- 
ene som har dette angitt i prislisten. Alle 
parkeringsplasser er plassert innenfor låst 
port. Garasjeport leveres med motordrift 
og én fjernkontroll til hver parkeringsplass. 
Parkeringsplasser er fordelt ved salgstids- 

punktet og fremgår av salgstegning for ga-
rasjeplan. Målsetting på parkeringsplan og 
parkeringsplasser er retningsgivende og 
mindre avvik vil kunne forekomme uten at 
dette gir grunnlag for reklamasjon. Parker- 
ingskjeller seksjoneres som fellesareal. 
Tildelte parkeringsplasser har en vedtekts-
festet varighet på 30 år. Sameierne har 
en plikt til å videreføre denne tildelingen 
ved fornyelse. Det leveres én HC-parker-
ingsplass i garasje i henhold til rammetil-
latelse.

Det klargjøres for ladepunkt for el-bil på 
hver parkeringplass. Ladeinstallasjon kan 
bestilles som tilvalg hos prosjektets elektro-
entreprenør. 

Parkeringsanlegget vil bli seksjonert som 
fellesareal hvor hver av seksjonseierne har 
bruksrett til en bestemt parkeringsplass. 
Mål på parkeringsplasser er angitt på tegn- 
ing og vil ikke kunne endres av kjøper. 
Kjøper aksepterer størrelse på parkerings- 
plass ved signering av kjøpetilbud. 

Heis
Det leveres personheiser i hvert hus plass- 
ert 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. Utbygger forbeholder seg retten til 
å levere løfteplattform i HUS 3 istedenfor 
heis da bygget bare har 2 etasjer. 

Gulv
Det leveres keramiske fliser, eller annet 
produkt med tilsvarende kvalitet, på gulv 
i ganger og i trapper. Gulv i sportsboder 
utføres med epoxybehandlet eller tilsvar- 
ende overflate. Garasjegulv leveres med 
kjøresterkt dekke. 

Vegger og tak i trapperom og garasje
I trapperom leveres vegger og tak sparklet 
og malt, eventuelt med lydhimling der det er 
krav om dette og med innslag av løsninger i 
samråd med arkitekt / interiørarkitekt.  

I garasje leveres det betonghimling event- 
uelt isolert garasjehimling. Søyler og veg-
ger leveres malt etter arkitektens angiv-
else. Det tas forbehold om annen utførelse 
med tilsvarende kvaliteter som utformes 
av prosjektets arkitekt eller interiørarkitekt.   

Rekkverk
Innvendige trapper og repos leveres med 
rekkverk og håndlist iht. arkitektens og / 
eller interiørarkitektens anvisning.  

Postkasser
Det leveres 1 stk. postkasse til hver leilighet, 
plassering vil bli etter arkitektens angivelse. 

Avfallshåndtering
Prosjektet leveres med eget avfallsrom. 
Sorteringsgrad i henhold til BIR sine be-
stemmelser for området. 

Ventilasjon 
Det leveres eget avtrekksystem i garasje. 

Sportsboder
Sportsboder er levert med enkel utførelse 
i eget bodrom med luftavfuktingsanlegg. 
Sportsboder leveres som ikke-tette kons- 
truksjoner. Det gjøres oppmerksom på at 
sportsboder ikke er egnet for oppbevaring 
av klær og fuktighetsømfintlige gjenstander. 
Det leveres en stikkontakt i hver bod.

Belysning
Belysning leveres i samråd med arkitekt og 
rådgivende elektrokonsulent. Trappeopp- 
ganger og garasjeanlegg utstyres med 
bevegelsessensor. I garasje er leveres 
belysning i henhold til anbefalinger for 
private garasjeanlegg. 

ROMBESKRIVELSE LEILIGHETER
 
Takhøyde og himlinger
Netto innvendig romhøyde er i hovedsak ca. 
2,70cm. Alle himlinger leveres som spark- 
let malt gips. Romhøyde i bad, bod, hall og 
noen soverom vil kunne ha lavere takhøyde 
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Utbygger kan avgi erklæringer som tillater 
å ha liggende (og vedlikeholde) tekniske in- 
stallasjoner i grunnen. 

Utbygger har rett til, og kommer til, å inn- 
gå avtaler med leverandører av tjenester 
som er nødvendig for å drifte bygget fra 
overtagelse. Disse kostnadene dekkes av 
felleskostnader og fordeles på seksjons- 
eierne iht. fastsatt brøk. 

Bergen, 25.04.2019

kassinger måtte plasseres og inntegnes på 
et senere tidspunkt. 

Oppvarming 
Vannbåren varme i alle rom, dog ikke i bad/
WC hvor det leveres elektriske varmekabler.  
Eget forbruk til oppvarming og varmtvann 
måles separat for hver leilighet. Kostnad-
er for felles forbruk, drift og vedlikehold 
av fellesanlegg for varme fordeles mellom 
seksjonene etter sameiebrøk. Utbygger vil 
inngå avtale med leverandør av fakturer- 
ingstjenester for fordeling av energi kost-
nader.

EL-INSTALLASJONER OG BELYSNING
Strømforsyningen føres via jordkabel frem 
til felles inntaks- og målerskap og videre til 
leilighetene. Sikringsskap med automat-
sikringer monteres i leilighetene med plass- 
ering som vist på tegning for den aktuelle 
leilighetstypen. Anlegget leveres primært 
som skjult anlegg i alle bolig- og felles rom 
- med unntak for lydvegger; hvor installa- 
sjonene kan monteres synlig. 

El-skap/sikringsskap for leilighetene er inn-
felt i vegg med plassering som vist på tegn-
ing. Skapene leveres med automatsikringer, 
jordfeilsbryter og overspenningsvern.  

Antall uttak leveres iht. normen for elek-
triske installasjoner i boliger; NEK-400. Som 
elektriske punkter regnes blant annet:

• Lyspunkt
• Lysbrytere
• Stikkontakter inkl. elektriske vannlåser/ 
 komfyrvakt
• Opplegg for varmekabler, termostat 
 og ovn
• Datakontakter
• Brannalarm
• Ringeklokke
• Antenneuttak/punkter til kabel-tv

Antall punkter og plassering fremgår av 
egen tegning av EL-installasjoner som ved- 
legg til kontrakten. Det leveres innfelte LED- 
spotter i hall/gang og bad, det leveres 

lampe i bod. Ellers leveres det DCL-kontak-
ter ved ta i soverom, stue og kjøkken for 
belysning. 

Solskjerming
Det leveres utvendig solskjermingsgardin-
er (screens) på vinduer og skyvedører i stue 
og kjøkken i byggenes fasade mot vest og 
 
sør. Gardinene er koblet til KNX-systemet 
og styres via dette.  

Energimålere
For hver boenhet leveres energimåler 
som måler forbruk av varmt vann til 
oppvarming og tappevann. I tillegg er det 
en individuell måler i felles tavle for måling 
av strømforbruk. 

Stikkontakter og brytere 
Alle stikkontakter og brytere leveres i hvit 
utførelse. Stikkontaktene leveres doble 
med unntak for komfyr, og for lyspunkt i 
eller ved tak. 

Ringeanlegg
Det leveres porttelefonanlegg med video- 
overføring for åpning av felles inngangsdør 
og garasjeport. I tillegg leveres ringeklokke 
med knapp ved entredør til hver bolig. 

Smarthus teknologi 
Prosjektet utrustes med KNX system fra 
MicroMatic GIRA som kan styre lys, varme, 
solavskjerming og porttelefon / adgangs- 
kontroll. Se for øvrig egen beskrivelse for 
smarthusleveranse for den enkelte bolig 
som viser hva som er inkludert. Det vil 
være mulig for kundene å bestille utbygg- 
ing av systemet internt i boligen.. 

SANITÆR INSTALLASJONER
Vannforsyning leveres som «rør i rør» an-
legg med fordelingsskap montert på vegg i 
bod eller bad, det vil i de fleste leilighetene 
måtte leveres 2 slike skap, 1 for varme 
og 1 for tappevann, størrelse (BxHxD) = 
800x700x100 cm. Det er tilrettelagt for 
tilkobling av vaskemaskin på bad, eventuelt 

vaske-/ bodrom hvor dette er vist på tegn- 
ing. Dusjnisjer leveres iht. tegning med 
glassvegger / glassdører, eventuelt fastfelt  

hvor dette er vist. Utstyr som vaskemaskin 
og badekar etc. inngår ikke i leveransen.

På bad leveres blandebatteri til vask og dusj 
av merke Grohe eller Mora Inxx eller tilsvar-
ende. Veggmontert toalett med «soft-close» 
lokk i hvit farge leveres som standard.  

GASS 
Det er mulig å få installert gasspeis i leilig- 
hetene, mot tillegg i pris. Det vil i så fall bli 
etablert et stålskap på terrassene, for opp- 
bevaring av inntil 2 stk 11 kilos gassflasker, for 
de leilighetene som måtte ønske dette.  

TELEFON, DATA OG TV
Det blir installert Komplett Maxi fra Canal 
Digital som inkluderer internettforbindelse 
(50/50 Mbps), kabel tv med digital grunn-
pakke med pt. 33 digitale kanaler, samt 15 
valgfrie og HD PVR dekoder. Månedskost-
nad for Komplett Maxi er pt. kr. 515,- /mnd 
og kreves inn gjennom felleskostnader men 
inngår ikke i budsjetterte felleskostnad-
er. Kunden kan for egen regning bestille 
høyere hastighet for internett, velge andre 
kanalpakker og få leveranse av bredbånds- 
telefoni. Se for øvrig www.canaldigital.no for 
mer informasjon.  

SAMEIETS PLIKTER OG 
ØVRIGE RETTIGHETSFORHOLD
Sameiet ved styret skal stå for drift og ved-
likehold av fellesanlegget, alle utomhusare-
aler og har mandat til å kreve dekket sine 
driftskostnader og avsetninger gjennom 
innkreving av felleskostnader som er for-
delt etter seksjonsbrøk/ eiebrøk. Felleskost-
nadene skal dekke alle felles driftskostnad-
er. 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 
kjøpstidspunktet er orienterende. Styret 
kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. 
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ROM GULV VEGG HIMLING/TAK

Hall Hvitpigmentert 1-stavs 
eikeparkett fra Berg & Berg.

Gips vegger sparkles, for- 
sterkes med duk og males. 
Hvit farge

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Soverom Hvitpigmentert 1-stavs 
eikeparkett fra Berg & Berg.

Gips vegger sparkles, for-
sterkes med duk og males. 
Hvit farge

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Walk in closet Hvitpigmentert 1-stavs 
eikeparkett fra Berg & Berg.

Gips vegger sparkles, for-
sterkes med duk og males. 
Hvit farge

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Innvendig bod Hvitpigmentert 1-stavs 
eikeparkett fra Berg & Berg.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Bad Fliser type Uniquestone 
titanium fra Modena el. tilsv. 
Størrelse 600x600 mm på 
gulv annet enn dusj nisje 
hvor det leveres 50x50mm

Fliser type Uniquestone 
titanium fra Modena el. tilsv. 
Størrelse 300x600 mm

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Vaskerom Fliser type Uniquestone 
titanium fra Modena el. tilsv. 
Størrelse 600x600 mm.

Gips vegger sparkles, for-
sterkes med duk og males. 
Høyglans maling
Hvit farge

Sparkelt og malt gips. 
Hvit farge.

Stue/ kjøkken eller separat 
kjøkken

Hvitpigmentert 1-stavs 
eikeparkett fra Berg & Berg.

Malt gips/ betong. 
Hvit farge.

Malt betong. Hvit. 
Noen partier med nedforet 
himling og evt. innkassinger. 
Malt hvit.

Takterrasse Fliser i mørk utførelse. Malt trepanel. Åpent over

Balkong Fliser i mørk utførelse. Malt trepanel. Overliggende terrasse kles 
inn med trespiller i under-
kant.

Sportsbod Betong gulv med epoxy eller 
akryl bellegg.

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

Nedforet himling eller malt 
betong 
Farge: Hvit
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Den enkelte sameier skal betale akonto 
beløp fastsatt av sameierne på sameier- 
møtet eller av styret til dekning av sin 
andel av felleskostnadene. Akonto be- 
løpet kan også dekke avsetning av midler 
til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller 
andre fellestiltak på eiendommen, dersom 
sameiermøtet har vedtatt slik avsetning. 

Styret skal påse at alle felleskostnader blir 
dekket etter hvert som de forfaller, slik at 
man unngår at kreditorer gjør krav gjeld- 
ende mot de enkelte sameiere for samei-
ernes felles forpliktelser. Budsjett for felles- 
kostnader kan vedtas av styret eller av 
Årsmøtet.

En sameier som har båret større kostnad-
er enn det som følger av første eller annet 
avsnitt i denne paragrafen, har krav på å få 
dekket det overskytende. 

Fellesutgifter skal dekke alle kostnader for-
bundet med drift av fellesanlegget, herunder 
men ikke begrenset til; forsikringspremie, 
service på pumpeanlegg, diverse kostnad-
er med uteanlegg, utgifter til rengjøring av 
fellesarealer, strøm til fellesanleggene samt 
strøm til belysning, drift og vedlikehold av an-
legg for fjernvarme og garasjeport(er) og evt. 
betjening av sameiets lån.

Inntekter av eiendommen som ikke knyt-
ter seg til den enkelte bruksenhet, skal for- 
deles mellom sameierne etter sameie-
brøken. Dersom deler av garasjeanlegget 
blir seksjonert til næringsdel, skal denne 
kun bidra med proratarisk del av driftskost-
nader som er forbeholdt garasjeanlegget.

§ 8 HEFTELSESFORM
For felles ansvar og forpliktelser hefter den 
enkelte sameier i forhold til sin sameie- 
brøk. 

§ 9 PANTERETT FOR SAMEIERNES 
FORPLIKTELSER
De andre sameierne har lovbestemt 
panterett i seksjonen for krav mot samei-
eren som følge av sameieforholdet. Pante- 

retten kan ikke overstige et beløp som for 
hver bruksenhet svarer til folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet da tvangs-
dekning besluttes gjennomført.

Panteretten faller bort dersom det ikke 
senest to år etter at pantekravet skulle ha 
vært betalt, innkommer begjæring til nams-
myndighetene om tvangsdekning, eller 
dersom dekning ikke gjennomføres uten 
unødvendig opphold. 

Sikkerhetsrett som omhandlet i denne 
paragraf kan gjøres gjeldende av styret og 
den enkelte sameier som har dekket mer 
enn sin del.

§ 10 PÅLEGG OM SALG 
Hvis en sameier til tross for advarsel vesen-
tlig misligholder sine plikter, kan styret på- 
legge vedkommende å selge seksjonen. 
Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfelle 
der det kan kreves fravikelse etter eiersek- 
sjonsloven § 27, jfr vedtektenes § 11. Advars- 
el skal gis skriftlig og opplyse om at vesent- 
lig mislighold gir styret rett til å kreve seks-
jonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig 
og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt 
ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etter-
kommet innen en frist som ikke skal settes 
kortere enn seks måneder fra pålegget er 
mottatt.

Er pålegget ikke etterkommet innen frist- 
en, kan seksjonen kreves solgt gjennom 
nams-myndighetene etter reglene om 
tvangssalg så langt de passer. Tvangsfull-
byrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19 gjelder 
tilsvarende. Dersom det innen fristen 
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-7 første 
ledd reises innvendinger mot tvangssalg- 
et som ikke er klart grunnløse, skal be- 
gjæringen om tvangssalg ikke tas til følge 
uten behandling i søksmåls former. 
Bestemmelsene i  tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 11-20 om det minste bud som kan stad- 
festes, gjelder ikke ved tvangssalg etter 
denne paragraf.

§ 11 FRAVIKELSE
Medfører sameierens oppførsel fare for 
ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er sameierens opp- 
førsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommens øvrige brukere, kan styret 
kreve fravikelse av seksjonen etter tvangs-
fullbyrdelsesloven kapittel 13 og eiersek- 
sjons¬lovens § 27. 

Det kan kreves fravikelse i forhold til bruker 
som ikke er sameier. Krav om fravikelse 
skjer etter de samme regler som for sam- 
eieren.

§ 12 SAMEIERMØTETS MYNDIGHET
Den øverste myndighet i sameiet utøves 
av sameiermøtet. 

Alle sameiere har rett til å delta i sameier-
møtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 

§ 13 SAMEIERMØTET
Sameiermøte holdes hvert år innen utgang- 
en av juni måned.

I sameiermøtet gir én seksjon én stemme. 

Sameieren har rett til å møte med fullmekt- 
ig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og 
datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde 
førstkommende sameiermøte, med min-
dre det fremgår at annet er ment. Fullmakt- 
en kan når som helst kalles tilbake. 

Sameieren har rett til å møte med rådgiver 
på sameiermøtet. Styret skal ha varsel minst 
48 timer i forkant av møtet dersom sam- 
eieren vil møte med rådgiver. Rådgiveren 
har bare rett til å uttale seg dersom sameie- 
møtet gir tillatelse med vanlig flertall av de 
avgitte stemmer.

Det ordinære sameiermøte skal behandle 
saker angitt i innkallingen til møtet.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i inn-
kallingen skal det ordinære sameiermøtet

Sameievedtekter for Sameiet Skansemyrsveien 4

Utkast til vedtekter, utarbeidet 
av ByBo AS mai 2019

§ 1 SAMEIETS NAVN OG EIENDOM
Sameiets navn er Sameiet Skansemyrsveien 4.

Sameiet blir opprettet under byggeperioden.

Eiendommen, gnr 166 bnr. 1789 i 1201 
Bergen kommune er oppdelt i eiersek- 
sjoner etter rådføring og avklaring med 
seksjoneringsmyndighetene (Bergen kom-
mune) og tinglysingsmyndighetene. 

§ 2 FELLESAREAL 
Med fellesarealer forstås deler av eiendom-
men som ikke inngår i de enkelte bruksen-
heter. 

Til fellesarealer hører således hele bygnings- 
kroppen med vegger, inngangsdører, vindu-
er, trapperom, ganger og andre fellesrom. 
Stamledningsnettet for vann og avløp fram til 
avgreiningspunktene til de enkelte bruksen-
hetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes 
sikringsskap, er fellesanlegg. Det samme er 
andre innretninger og installasjoner som skal 
tjene sameiernes felles behov. Del av garasje 
som benyttes av sameierne med garasjeplass 
inngår i fellesarealene.

§ 3 RETT TIL BRUK
Den enkelte sameier har enerett til bruk av 
sin bruksenhet og rett til å benytte felles- 
arealer til det de er beregnet eller vanlig 
brukt til. 
 
Bruken av fellesarealene skal være slik at den 
ikke på unødig eller urimelig måte hindrer 
eller er til ulempe for andre sameieres bruk 
av sine seksjoner. Ved vurderingen av hva 
som anses som unødig eller urimelig, skal det 
også tas hensyn til opprinnelige forutsatte 
bruk av eiendommen.

Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar 
med formålet.

Alle seksjoner skal til enhver tid ha fri adkomst. 
Sameiermøtet skal sørge for at det til enhver 
tid foreligger en gjeldende branninstruks for 
sameiet og kan fastsette vanlige ordensregler 
for eiendommen.

Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordens- 
regler for eiendommen. Sameierne plikter 
å følge de husordensregler som til enhver 
tid er fastsatt. Brudd på husordensreglene 
anses som brudd på sameiernes forplikt- 
elser overfor sameiet. 

§ 4 INSTALLASJONER M.M.
Ledninger, rør og lignende nødvendige 
installasjoner kan føres gjennom bruksen-
heten hvis det ikke er til vesentlig ulempe 
for sameieren. Sameieren skal gi adgang til 
bruksenheten for nødvendig ettersyn og 
vedlikehold av installasjonene. 

En sameier kan med styrets godkjenning 
gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av sameiernes eller 
husstandsmedlemmets funksjonshemming. 
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig 
grunn.

§ 5 VEDLIKEHOLD
Den enkelte sameier plikter å holde bruks- 
enheten forsvarlig ved like, slik at det ikke 
oppstår skade eller ulempe for de andre 
sameierne. For vann- og avløpsledninger 
regnes sameierens vedlikeholdsplikt fra 
og med forgreningspunktet inn til sek- 
sjonen, og for elektriske ledninger regnes 
den fra og med seksjonens sikringsboks. 
Døren inn til den enkelte seksjon og inn-
vendig side av seksjonens vinduer, vedlike-
holdes av den enkelte sameier. Renhold av 
vinduer besørges av den enkelte sameier. 
Dersom en seksjonseier unnlater å foreta  
 

nødvendig vedlikehold, kan styret sørge 
for vedlikehold for seksjonseiers regning.

Øvrig ytre drift og vedlikehold av eiendom-
men med bygninger, fellesrom, fellesarealer, 
anlegg og utstyr, herunder trappeoppgang-
er og innganger til trappeoppgangene, tak, 
fasader, balkonger/terrasser, vask av fast-
vinduer som krever lift og lignende går inn 
under sameiets vedlikeholdsansvar. Styret 
er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir 
gjennomført.

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta 
avsetning til fond til framtidig vedlikehold. 

§ 6 RETTSLIG RÅDERETT 
Den enkelte sameier rår som en eier over 
seksjonen. Det betyr at med de unntak som 
er fastsatt i eierseksjonsloven og disse ved-
tekter har den enkelte sameier full rettslig 
rådighet over sin seksjon, herunder rett til 
salg, bortleie og pantsettelse.

Følgende begrensinger gjelder: 

a) Erverver av seksjon eller leier av
 bruksenhet skal godkjennes av styret.  
 Godkjenning kan bare nektes dersom  
 det foreligger saklig grunn. 
b) Ingen kan erverve mer enn to bolig-
 seksjoner i sameiet, med de unntak   
 som følger av eierseksjonsloven § 22, 
 3. ledd. 
c) Seksjonene kan ikke eies av juridiske   
 personer.

§ 7 FORDELING AV FELLESKOSTNADER 
OG FELLESINNTEKTER
Felleskostnader er kostnader med eiendom-
men som ikke knytter seg til den enkelte 
bruksenhet. Felleskostnadene skal fordel- 
es mellom sameierne etter sameiebrøken, 
med mindre særlige grunner taler for å for-
dele kostnadene etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 
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Styremøter ledes av styrelederen. Dersom 
vedkommende har forfall og det ikke er valgt 
noen nestleder, velger styret en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halv- 
parten av alle styremedlemmene er til-
stede. Vedtak kan gjøres med mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme 
utslaget. De som stemmer for et vedtak, 
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av 
alle styremedlemmene.

Styret skal føre protokoll over sine forhand- 
linger. Den skal underskrives av de frem-
møtte styremedlemmer.

§ 19 STYRETS OPPGAVER
Styret skal sørge for vedlikehold og drift 
av eiendommen og ellers sørge for for-
valtning av sameiets anliggender i sam- 
svar med lov, vedtekter og vedtak i sameie- 
møtet. Styret har herunder i samsvar med 
eierseksjonsloven § 31 å treffe alle be-
stemmelser som ikke i loven eller vedtekt- 
ene er lagt til andre organer. 

Styret er forpliktet til å sørge for at eien-
dommen til enhver tid er fullverdiforsikret.

Styrets leder sammen med ett styre- 
medlem representerer sameierne og for-
plikter dem med sin underskrift i saker 
som gjelder sameiernes felles rettigheter 
og plikter, herunder gjennomføringen av 
vedtak truffet av sameiermøtet eller styret 
og rettigheter og plikter som angår felles- 
areal og fast eiendom for øvrig. I saker 
som nevnt i dette ledd, kan styrets leder 
saksøke og saksøkes med bindende virk- 
ning for alle sameierne. 

I saker som gjelder vanlig forvaltning og ved-
likehold kan formann representere samei-
erne på samme måte som styret.

§ 20 UGILDHET
Et styremedlem må ikke delta i behandling 
eller avgjørelse av noe spørsmål som med-
lemmene selv eller nærstående har en 

fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i. 

§ 21 MINDRETALLSVERN
Sameiermøtet, styret eller andre som etter 
eierseksjonsloven § 43 representerer samei-
et kan ikke treffe beslutning som er egnet til 
å gi visse sameiere eller andre en urimelig 
fordel på andre sameieres bekostning.

§ 22 REGNSKAP 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekk- 
elig regnskapsførsel. Regnskap for fore- 
gående kalenderår skal legges frem på ordi- 
nært sameiermøte.

§ 23 REGISTRERING I 
FORETAKSREGISTERET 
Sameiet kan registreres i Foretaksregisteret. 

§ 24 FORHOLDET TIL LOVEN 
OM EIERSEKSJONER
Der hvor ikke annet følger av disse ved-
tekter får loven av 1. januar 2018 om eier- 
seksjoner anvendelse, eventuelt senere 
lov som måtte erstatte denne.

Ovennevnte vedtekter er herved forstått og 
godkjent for Sameiet Skansemyrsveien 4.

1. Behandle styrets årsberetning,
2. Behandle og eventuelt å godkjenne
 styrets regnskapsoversikt for
 foregående kalenderår og budsjett 
 for neste år.
3. Velge formann
4. Velge regnskapsfører 

Det ekstraordinære sameiermøtet skal be-
handle saker som er nevnt i innkallingen 
til møtet.

Sameiermøtet ledes av styrets formann, 
med mindre sameiermøtet velger en annen. 
Møteleder behøver ikke være medlem av 
sameiet. 

Det skal under møtelederens ansvar føres 
protokoll over alle saker som behandles og 
alle vedtak som treffes av sameiermøtet. 
Protokollen skal underskrives av møte- 
leder og minst en sameier som utpekes 
av sameierne blant de som er tilstede. 
Protokollen skal til enhver tid holdes til- 
gjengelig for sam¬eierne.

§ 14 INNKALLING TIL SAMEIERMØTET
Sameiermøtet innkalles av styret med varsel 
som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. 

Styret skal på forhånd varsle sameierne 
om dato for møtet og om siste frist for inn- 
levering av saker som ønskes behandlet. 

Innkalling skjer skriftlig (mail er akseptert). 
Innkallingen skal bestemt angi de saker 
som skal behandles i sameiermøtet. Skal 
et forslag som etter loven eller vedtektene 
må vedtas med minst to tredjedels fler-
tall kunne behandles, må hovedinnholdet 
være angitt i innkallingen. Saker som en 
sameier ønsker behandlet i det ordinære 
sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen 
når styret har mottatt krav om det og frist- 
en for innlevering er overholdt.

Styreleder har plikt til å være til stede på 
sameiermøtet, med mindre det er åpen-
bart unødvendig eller de har gyldig forfall.

§ 15 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRE 
SAMEIERMØTER
Ekstraordinært sameiermøte kan om nød-
vendig innkalles med kortere varsel enn 
det ordinære sameiermøte, men likevel 
minst tre dager.

Ekstraordinært sameiermøte holdes når 
styret finner det nødvendig, eller når minst 
to sameiere som til sammen har minst 
en tiendedel av stemmene, krever det og 
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker be-
handlet. Krav om ekstraordinært sameier-
møte fra sameierne må fremsettes skrift-
lig.

§ 16 FLERTALLSKRAV
Med de unntak som følger av eierseksjons- 
loven og vedtektene, fattes alle beslut-
ninger med vanlig flertall av de avgitte 
stemmer. Ved opptelling av stemmer an- 
ses blanke stemmer som ikke avgitt. Står 
stemmene likt, avgjøres saken ved lodd- 
trekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de 
avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak 
om:

1. ombygning, påbygning eller andre
 endringer av bebyggelsen eller tomten  
 som etter forholdene i sameiet går ut  
 over vanlig forvaltning og vedlikehold,

2. omgjøring av fellesarealer til nye bruks-
 enheter eller utvidelse av eksisterende  
 bruksenheter,

3. salg, kjøp, bortleie eller leie av fast 
 eiendom, herunder seksjon i sameiet  
 som tilhører eller skal tilhøre sameiet i  
 fellesskap,

4. andre rettslige disposisjoner over fast  
 eiendom som går ut over vanlig forvalt 
 ning,

5. samtykke til endring av formål for en   
 eller flere bruksenheter fra boligformål  
 til annet formål eller omvendt,

6. samtykke til reseksjonering som nevnt  
 i eierseksjonsloven § 12 annet ledd
 annet punktum, 

7. tiltak som har sammenheng med
 sameiernes bruksinteresser og som   
 går ut over vanlig forvaltning og vedlike- 
 hold, når tiltaket fører med seg øko-
 nomisk ansvar eller utlegg for 
 sameierne på mer enn 5 prosent av de  
 årlige fellesutgiftene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller 
vesentlige deler av eiendommen, samt ved-
tak som innebærer vesentlige endringer 
av sameiets karakter, krever tilslutning fra 
samtlige sameiere.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller 
som fullmektig delta i avstemmingen om 
avtale med seg selv eller nærstående eller 
om sitt eget eller nærstående ansvar.

§ 17 STYRET
Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha 1 
styreleder og 3 stk. styremedlemmer med 
en representant fra hvert hus. 

Sameiermøtet velger formann med vanlig 
flertall av de avgitte stemmene. Formannen 
skal være fysiske personer og eier av en av 
seksjonene. 

Formannen tjenestegjør i to år, om ikke 
annet er bestemt av sameiermøtet. For-
mannen kan gjenvelges.

Når særlige forhold foreligger, har formann 
rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 
Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om 
tilbaketreden. Sameiermøtet kan med 2/3 
flertall av avgitte stemmer vedta å fjerne et 
medlem av styret.

§ 18 STYREMØTER
Styreleder skal sørge for at styret holder 
møte så ofte som det trengs. To styre- 
medlemmer kan kreve at styret sammen-
kalles.
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Forslag til sameiebudsjett

        Budsjett 1. driftsår
1 Inntekter    
 Innbetalinger fra sameierne, oppsett over  kr 457 488   
 Andre inntekter      kr -     
     
 Sum inntekter      kr 457 488    kr 457 488 
     
2 Personalkostnader    
 Styrehonorar       kr 10 000    2,19 %
 Forretningsførsel     kr 35 000    7,65 %
     
 Sum       kr 45 000  kr 45 000  9,84 %
     
3 Drift og serviceavtaler    
 Snørydding/ brøyting     kr 35 000     7,65 %
 Vask av trappeløp, inngangspartier mv   kr 25 000    5,46 %
 Sprinkler      kr 5 000    1,09 %
 Brannsentral      kr 8 000    1,75 %
 Drift av felles uteområde    kr 60 000    13,12 %
 Driftkostnader renovasjonsanlegg med sammen       0,00 %
 Drift, service og vedlikehold av heiser   kr 30 000    6,56 %
 Andre driftskostnader     kr 20 000    4,37 %
        
 Sum       kr 183 000  kr 183 000 40,00 %
     
4 Øvrige driftskostnader    
 Energikostnader     kr 40 000    8,74 %
 Regnskap + gebyrer     kr 10 000    2,19 %
 Forsikringspremier     kr 61 100    13,36 %
 Porto, kopiering og andre diverse utgifter  kr 10 000    2,19 %
     
 Sum       kr 121 100  kr 121 100 26,47 %
5 Avsetninger    
 Avsetning til fremtidig vedlikehold   kr 108 388    23,69 %
 Annet       kr -     
 Sum       kr 108 388  kr 108 388  
 SUM kostnader         kr 457 488 kr 457 488 
 Overskudd for sameiet - oppbygging av kapital, ut over avsetning til fremtidig vedlikehold  kr -   

 
 Følgende kommer i tillegg til felleskostnader:
 Canal Digital: Kr. 551 pr mnd pr seksjon inkluderer bredbånd/internett og kabel tv (Komplett Maxi).
 Kommunale avgifter kommer i tillegg og faktureres direkte til seksjonseier.

Basiskart

Byrådsavdeling for byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Dato: 06.05.2019

Målestokk 1:1000

Adresse:

Gnr/Bnr/Fnr: 166/1789/0
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Vegstatuskart

Byrådsavdeling for byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Dato: 06.05.2019

Målestokk 1:2000

Adresse:

Gnr/Bnr/Fnr: 166/1789/0



Forbehold
Forbehold om trykk- og skrivefeil

Karianne Hovden Igelkjøn
tlf. 910 01 161

Remy Brekke
tlf. 986 86 787

Kontakt- 
informasjon
Meld din interesse på
www.smv4.no
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SKANSEMYRSVEIEN 4
– en sjelden mulighet


