Hemmingstadtoppen Borettslag
Megleropplysninger med prisliste

Å kjøpe eiendom er en av
de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om
penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du
får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke
nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg
og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra
soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,
et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er
eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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HEMMINGSTAD
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DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
T: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er vår uunnværlige altmuligmann og
perfeksjonist - Til tross for sin unge alder har han
opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap
og erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om
at Marius er født med en gedigen indre «drive».
Marius har bachelor i eiendomsmegling ved BI i
Stavanger.
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Eiendommen
Oppdragsnummer:
1-5122/22

Boligtype:
Prosjektert borettslagsleilighet.

endre vederlaget med 15 % eller mer jf. buofl. §
9.

Adresse:
Boreas gate 29 og 31, 5532 HAUGESUND

Hemmingstadtoppen utgjør to byggetrinn
fordelt på to bygg med til sammen 26
leiligheter. Byggetrinn 1 utgjør 15
selveierleiligheter i Bygg Nord og byggetrinn 2,
som denne salgsinformasjonen omhandler, er
planlagt å utgjøre 11 borettslagsleiligheter i
Bygg Sør. Det er eget garasjeanlegg under
Bygg Nord med en parkeringsplass og en
sportsbod til hver leilighet.

Selgeren kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av forhold
på forbrukerens side, jf. buofl. § 43.

Borettslagets eiendom:
Gnr. 34 Bnr. 392 i Haugesund kommune.
Hver andelsbolig vil få tildelt andelsnr. og
adresse.
Utbygger/Selger
BoligPartner Prosjekt AS
Org.nr. 921 690 886
Hjemmelshaver:
Boligpartner AS har generalfullmakt.
Entreprenør:
GL Prosjektservice AS
Org. Nr. 979 729 332

Eierform:
Andel

Pris:
Hver av enhetene selges til faste priser.
Usolgte leiligheter kan prisjusteres av utbygger.
Prislisten følger vedlagt.

Standard:
Eksklusive arkitekttegnede leiligheter med bra
standard. Les leveransebeskrivelse fra
utbygger for mer informasjon.

Omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i
tillegg til innskuddet:

Tilvalg og endringer:
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle
løsninger, som kjøkken, bad, parkett, fliser,
elektro og sanitær. 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. Eventuelle tilvalg avtales i en
kundebehandlingsperiode direkte med
underleverandører. Etter denne perioden er det
ikke mulig å gjøre endringer. Det vil i denne
forbindelse ikke være anledning til å bytte
leverandør og det vil ikke bli anledning til å
utføre egeninnsats.

Fra 10 080,- til 20 760,- Andel av borettslagets
dok. avg. for anskaffelse av tomt
480,- Registreringsgebyr for avtale om borett
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
5 000,- Andelskontigent til utbygger
------16 722 til 27 402,- (omkostninger totalt)
I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i
Bate, kr. 300,Felleskostnader løper også fra
innflyttingstidspunktet (se eget pkt.) Det tas
forbehold om endringer på størrelsen på
gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig
myndighet.
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Kjøper du en andel i et borettslag blir du eier av
en andel som gir deg enerett til å bruke en
bestemt bolig i borettslaget. Borettslaget eier
eiendommen og tomten. Du eier altså ikke
boligen direkte, men indirekte gjennom at du
eier en andel som gir bruksrett til boligen.

Kjøper har også rett til å forholde seg direkte til
entreprenør i denne prosessen.
Partene kan kreve justering av vederlaget ved
endringer og tilleggsarbeid etter buofl. § 42, så
langt det står i sammenheng med selgers
ytelse. Forbrukeren kan likevel ikke kreve å få
utført endringer eller tilleggsarbeider som vil
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Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de
kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.
Mot sikkerhet fra selgeren etter buofl. § 47, kan
selgeren kreve at forbrukeren betaler forskudd
for vederlag for endringer eller tilleggsarbeider.
Alternativt kan selgeren kreve at forbrukeren
stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag. Dersom § 47 garanti ikke er
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen
overtagelse.
Bebyggelsens arealer:
Areal pr bolig fremkommer av vedlagt prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som
er arealet innenfor boligens yttervegger
inklusive evt. innvendige boder. På tegningene
kan det også være angitt et romareal som er
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det
tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte
arealer, da beregninger er foretatt på tegninger.
Byggeår/forventet ferdigstillelse/overtagelse:
Det tas sikte på byggestart høsten 2022, med
innflytning våren 2024.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å
ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke
grunnlag for å kreve dagmulkt.
Ferdigstillelsesfrist angis ved signering av
kjøpekontrakt, etter avtale mellom partene.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle
om dette minimum to måneder før det nye
overtakelsestidspunktet. Det eksakte
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.
Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med
21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien,

forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme
gjelder om den berøres av påskeferien.
Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt
utføres arbeid i en ferie.
Selger tar forbehold om at forbruker i samsvar
med borettslagsloven § 2-13 gis borett til
boligen for en periode på inntil 2 år før selger
overfører andelen til forbrukeren.
Byggemåte:
Bygget oppføres hovedsakelig i tre og betong.
Les leveransebeskrivelse fra utbygger for mer
informasjon.
Beliggenhet:
Hemmingstad har en meget attraktiv
beliggenhet på en høyde rett utenfor
Haugesund sentrum. Dette er et etablert og
populært villaområde med nærhet til sentrum,
sykehuset og butikker på Raglamyr, så vel som
flotte friområder. Like oppi skogkanten går
turstier helt fra Hemmingstad, over Vardafjellet
til Djupadalen. Disse stiene er også del av den
årlige "Haugesund på langs".
Ellers gangavstand til flere barnehager og
Rossabø Skole. For øvrig er Kiwi nærmeste
dagligvareforretning, og forretningen har
langåpent.
På Hemmingstadtoppen ligger alle forhold til
rette for et rikt, og komfortabelt liv.
Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den
enkelte enhet.
P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder
Antall soverom:
Leilighetene leveres med 2 - 3 soverom.
Etasjer:
Prosjektet har totalt 4 etasjer.
Parkering og boder:
Medfølgende garasjeplass og sportsbod i
garasjekjeller i Bygg Nord.

Oppvarming:
Gulv i bad leveres med elektriske varmekabler. I
kjøkken eller stue monteres 1 stk. konvektor.
Hver leilighet har egen måler for måling av
energiforbruk.

10.03.2022 - Dokumentnr: 274189 Registerenheten kan ikke disponeres over uten
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955

Tomt:
598.2 m² felles eiet tomt

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502001 Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Eiendomsskatt:
Inkluderes i fellesutgiftene.

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502076 - Bruksrett
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Kommunale avgifter:
Inkluderes i fellesutgiftene.

17.12.2020 - Dokumentnr: 3502115 Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385

Vei, vann, kloakk:
Offentlig veg, vann og avløp.
Servitutter, rettigheter:
På eiendommen er det tinglyst følgende
heftelser og rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny
hjemmelshaver:
1106/34/392:
22.05.2017 - Dokumentnr: 537997 Registerenheten kan ikke disponeres over uten
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Bolig Partner Prosjekt AS
Org.nr: 921 690 886
Overført fra: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385
Gjelder denne registerenheten med flere
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2017/537959-1/200
---------Transport
Fra: Bolig Partner AS
Org.nr: 967 524 514
Til: Bolig Partner Prosjekt AS
Org.nr: 921 690 886
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2019/347863-1/200
---------Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2019/1057111-1/200
Veket for: Registerenheten kan ikke disponeres
over uten samtykke fra rettighetshaver
2019/1057111-2/200
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17.12.2020 - Dokumentnr: 3502127 Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:385
17.12.2020 - Dokumentnr: 3502150 - Forbud mot
pantsetting uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighet hefter i: Knr:1106 Gnr:34 Bnr:391
Snr:3
Gnr. 34 bnr. 391 og bnr. 392 kan ikke
pantsettes hver for seg
Reguleringsforhold:
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i
reguleringskart og de gjeldende
reguleringsbestemmelsene for området. Se
vedlagt reguleringsplan.
Betalingsplan:
Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen
deler av vederlaget før selger har stilt sikkerhet
(garanti), jf. buofl. § 12 og evt. § 47.
Vederlaget utbetales ikke til selger uten at
kjøper har fått tinglyst hjemmel (evt.
garantistillelse etter buofl. § 47).
Ved forsinket betaling av deloppgjør,
sluttoppgjør, endrings- eller tilleggsarbeider
kommer buofl. § 55 til anvendelse.
Betalingsbetingelser:
Kr. 50 000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt
garanti jf. bustadoppføringslova § 12.
Kr. 100 000,- der kjøper er å regne som
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profesjonell
Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan
være tilknyttet vilkår til innbetalingen som
medfører at selger ikke kan disponere over
beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper
frem til § 47 er stilt, eller skjøte er tinglyst,
forutsatt at de overstiger et 1/2 rettsgebyr.
Restinnskudd + omkostninger skal være
innbetalt til klientkonto senest 2 virkedager før
overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil
kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for
tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.
Ligningsverdi:
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør.
Konsesjon, odel, ek. kons., 0-kons., vernet
bygg:
Salg er ikke odels- eller konsesjonspliktig.
Adgang utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for
inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Heftelser:
Andelen selges fri for pengeheftelser med
unntak av borettslagets legalpant i hver andel,
jf. Borettslagsloven. Fellesgjelden vil hefte i
borettslagets eiendom.
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge skriftlig før overtagelsen kan finne
sted. I motsatt fall anbefaler megler at
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig
brukstillatelse foreligger.
Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper
og segler har signert kjøpekontrakt.
Forbehold:
Selgerens forbehold:

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring
av kontrakten:
Det tas forbehold om at det er gitt byggelån
(finansiering) innen 30.12.2022
Det tas forbehold om at 5 boliger av totalt 11
boliger er solgt innen 30.12.2022
Det tas forbehold om at det er gitt
bankfinansiering til borettslaget innen
30.12.2022.
Det tas forbehold om gitt igangsettingstillatelse
innen 30.12.2022

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngått ved selgers aksept av
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette.

Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle
forbrukeren skriftlig når grunnlaget for
forbeholdene er falt bort, samt dato for
bortfallet.

Kjøper er innforstått med at det må innleveres
finansieringsbevis på toppfinansiering (innskudd
og omkostninger) til megler når avtale om kjøp
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inngås. Megler har rett til å videreformidle disse
opplysningene til selgers byggelånsbank. Kjøper
er ved aksept av kjøpsbekreftelse juridisk
bundet av handelen selv om ikke kjøper skulle
overholde sin forpliktelse med tilfredsstillende
finansieringsbevis.

Selgeren er bundet av kontrakten dersom det
ikke er sendt skriftlig melding til forbrukeren om
at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21
kalenderdager etter utløpet av den aktuelle
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fristen.
Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter
borettslagslovens bestemmelser. Dog. gjelder
dette ikke ved førstegangskjøp. Ved
andregangskjøp gjelder altså ordinær
forkjøpsrett.
Opplysninger om borettslaget:
Navn: Hemmingstadtoppen Borettslag.
Borettslaget er under stiftelse og registrering.
Månedlige kostnader:
Hver andel vil få ha månedlige fellesutgifter
som består av felleskostnader til drift samt
renter. Se vedlagt prisliste for nærnere info.
Fellesutgiftene inkluderer:
Kommunale avgifter, renovasjon, styrehonorar,
forretningsførerhonorar, vedlikehold,
tv/internett, revisjon, vedlikehold heis, forsikring
av bygningsmassen, felles strøm, medlemskap
Bate, samt renter av fellesgjeld.
Avdragsfri periode: 10 år
Etter avdragsfri periode vil også fellesutgiftene
innbefatte avdrag på andel fellesgjeld.
Selger står ansvarlig for betaling av
fellesutgifter på usolgte enheter.
Faste løpende utgifter:
Andelseier må selv betale følgende utgifter
utover fellesutgiftene:
- Innboforsikring
- Strøm (oppvarming av boligen).
Eierbrøk:
Eierbrøk fastsettes til bruksareal per bolig
fordelt på totalt bruksareal for alle leilighetene.
Offentlige forbehold:
Rammetillatelse foreligger.
Info om kjøps- og lånevilkår:
Totalpris:
Totalpris består av innskudd og fellesgjeld iht.
prisliste. I tillegg kommer omkostninger.

Innskudd:
Utgjør 25% av totalprisen og er ikke
forhåndsfinansiering. Dette skal innbetales
enten i form av egenkapital eller topplån
(eksempelvis lån i bank).
derfor også følge borettslaget og ikke kjøperen
dersom andelen videreselges.
Fellesgjeld:
Utgjør 75% av totalprisen og finansieres
gjennom Haugesund Sparebank. Det er
borettslaget og ikke hver enkelt kjøper som
søker/innvilges som låntaker. Fellesgjelden vil
derfor også følge borettslaget og ikke kjøperen
dersom andelen videreselges.
Lånevilkår fellesgjeld:
Långiver: Haugesund Sparebank
Type lån: Annuitetslån
Rentesats per 12.08.2022: 2,55%
Totalt lånebeløp: 45 517 500,Løpetid: Løpetiden er 40 år hvorav de 10 første
årene er avdragsfrie. Deretter nedbetales
felleslånet.
Rente: Renten er flytende og endres i samsvar
med den generelle renteutviklingen. Renten og
avdrag betales av borettslaget via
andelseiernes betaling av fellesutgifter. I
oppgitte fellesutgifter er det hensyntatt en
rente på 2,55%, som reflekterer dagens nivå.
Ved forsinket utbetaling av felleslån etter
innflytning (som er normalt) betales
byggelånsrente i denne perioden.
IN-ordning:
Borettslaget etablerer IN-ordning som gjør at
andelseierne kan velge å nedbetale hele eller
deler av sin andel av fellesgjelden. Dette vil
være mulig til bestemte tider og kjøper må
være oppmerksom på eventuell under/overkurs
dersom borettslaget har bundet renten på
felleslånet. Andelseiere som velger å nedbetale
fellesgjelden må være oppmerksom på at
sikkerheten for felleslånet gjelder i hele
borettslaget, uavhengig av om enkelte
andelseiere har nedbetalt fellesgjelden eller
ikke. Andel fellesgjeld kan ikke nedbetales før
fellesgjelden har fått rettsvern og er diskontert.
Borettslaget har lovbestemt legalpant som en
sikkerhet for ubetalte fellesutgifter.

Sikringsfond:
Borettslaget tilknyttes en sikringsordning som
gir en sikkerhet for manglende innbetaling av
felleskostnader.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som
fremkommer av salgsoppgaven samt annen
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper
er gjort oppmerksom på eller på tross av
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta
kontakt med megler før bindende avtale om
kjøp inngås.
Detaljprosjektering:
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og det må
påregnes mindre justeringer som følge av
dette. Se for øvrig forbehold i
leveransebeskrivelse.
Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtagelse av fellesarealer gjennomføres med
styret. Forbrukeren gir med kjøpsbekreftelse
styret (valgt blant forbrukerne), fullmakt til å
gjennomføre overtakelse av fellesarealer.
Dersom styret ikke er valgt på
overtakelsestidspunktet eller kun består av
medlemmer utpekt av selgeren, skal selgeren
før overtakelsen innkalle de fremtidige eierne
slik at de velger minst 2 personer til å foreta
overtakelsen.
Forbrukeren er kjent med at
utenomhusarbeider, avhenging av årstid, vil
kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning
for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse
av boligen.
Overtakelse av boligene kan ikke nektes av
kjøper selv om utomhusarealer ikke er
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider
ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen,
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtakelsesprotokollen.
Det gjøres oppmerksom på at
leveransebeskrivelsen/uteomhusplanen i
salgsprosektet ikke er ferdig detaljprosjektert,
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og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve
tilbakehold av nødvendige beløp på meglers
klientkonto som sikkerhet for manglene.
Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med
manglene. Alternativt kan selger stille garanti
for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om
tilbakeholdene gjelder også for de forhold som
gjenstår for å få ferdigattest.
Garantier:
Selgeren plikter å stille nødvendige garantier iht.
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).
Herunder § 12 og eventuelt § 47 garanti.
Megler kan utbetale eventuelt forskudd til
selger fortløpende dersom selger stiller § 12 og
§ 47 garanti.
Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 om tiltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er
megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdrags- giver og/ eller
eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente
opplysninger om reelle rettighetshavere i
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 %
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke
oppfyller lovens krav eller megler har mistanke
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte
av en straffbar handling eller forhold som
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147
c kan megler stanse gjennomføringen av
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig
for de konsekvenser dette vil kunne medføre
for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle
rettighets- havere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.
Hvitevarer:
Hvitevarer er ikke inkludert.
Energimerking:
Når en bolig selges før den er ferdig skal selger
oppfylle plikten om energimerking ved å
garantere for energi- og oppvarmingskarakter
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og lage fullstendig energiattest ved
ferdigstillelse.
Indeksregulering:
Vederlaget skal ikke indeksreguleres
Eventuelle trasport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke. Kjøper
kan ikke instruere megler om å ikke tinglyse
skjøte.
Andre relevante opplysninger:
Kjøper gjøres oppmerksom på at illustrasjoner
og lignende er uformet for å illustrere
prosjektet. Disse er kun retningsgivende og ikke
å betrakte som kontraktsdokument. Generelle
beskrivelser vil ikke nødvendigvis passe for alle
enhetene og kjøper oppfordres særskilt til å
vurdere utsikt, beliggenhet og solforhold i
forhold til omkringliggende bebebyggelse,
terreng og lignende. Ved avvik mellom
tegninger, illustrasjoner og tekst gjelder
tekstbeskrivelse i leveransebeskrivelsen.
Vedtekter:
Nåværende vedtekter for borettslaget følger
vedlagt. Selger kan gjøre endringer i vedtektene
i forbindelse med etableringsprosessen med
mindre endringene ikke er å anse som
vesentlige.
Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller fastsettes
selgerens krav på vederlag og erstatning i
samsvar med buofl. §§52 og 53.
Eierformens lovverk:
Eierforholdet reguleres av Lov om borettslag av
6 juni 2003 nr. 9.
Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:
Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om
oppussing, vedlikehold og påkostninger av
bygninger og fellesarealer. Borettslagets
generalforsamling velger styre og behandler
regnskap, budsjett og andre viktige saker som
for eksempel bygningenes behov for
utbedringer. Utgangspunktet er at kun
privatpersoner kan kjøpe og eie en bolig i et
borettslag, og det er restriksjoner på utleie.
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Borettslagsmodellen bygger på
brukereierprinsippet, som innebærer at den som
eier andelen også er den som skal bo der.
Som en følge av dette har borettslags-loven
regler om hvem som kan eie andeler i
borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer
kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller
andre kan eie en andel sammen, men det
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan
eie en andel.
Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene
oppføres er finansieringen normalt todelt. En del
- innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper og
er den delen som kjøper selv fremskaffer ved
kjøpet. Den resterende delen - som kan være
fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et lån
som borettslaget tar opp og tilbakebetales av
fellesskapet/ andelseierene. Det er svært viktig
å legge sammen både innskudd og andel
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.
Ved senere overdragelser har normalt
markedsprisen/salgssummen vært til dels
betydelig høyere enn det opprinnelige
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig
marked kan den også være lavere. Renter og
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes
borettslagets ordinære drift så som forsikring,
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet
kunne gi store endringer i de månedlige
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye
borettslag har en avdragsfri periode på sine
felleslån. Når borettslaget begynner å betale
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av
felleskostnadene. Nærmere informasjon om
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.
Kan man bli ansvarlig for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke
borettslaget andre "inntekter" enn den
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månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier.
Dersom noen av disse slutter å betale sitt
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i
laget og kan føre til at fellesutgiftene
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å
betale sine forpliktelser til långivere, kommune,
forsikringsselskap mv. Dersom
enkeltbeboere misligholder sine månedlige
innbetalinger av felleskostnader kan
borettslaget imidlertid til slutt kunne selge den
enkelte andelen på tvangssalg og derigjennom
få dekket inn sitt tilgodehavende - forutsatt at
salgssummen er høy nok til å dekke utestående
felleskostnader og evt. andre krav.
IN-rodning. Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den
enkelte andelseier kan inngå avtale om å
nedbetale hele eller deler av sin andel av
felleslån. Man vil da få lavere månedlige
felleskostnader. Redusert andel av
felleskostnader vil normalt føre til at den som
evt. kjøper den aktuelle boligen senere må
finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet
sikringsordninger som gjør at borettslagets
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere
informasjon om dette vil fremkomme av
salgsoppgaven.
Meglers vederlag:
Meglers verderlagt er fastprisbasert.
Provisjon per enhet: 62.500 inkl. mva.
Oppdragsgiver betaler oppdragstakers direkte
utlegg.
Ansvalig megler::
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
M: 90776949
E: marius@meglerhuset-rele.no

Vedlegg til salgsoppgave:
Følgende dokument er vedlegg til
salgsoppgaven:
-Leveransebeskrivelse
-Bygningstegninger
-Prisliste
-Reguleringskart
-Grunnboksutskrift
-Vedtekter
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg.
Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Bygget ligger vestvendt og på et høydedrag, med gode solforhold og fantastisk utsikt
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