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TO TOMANNSBOLIGER

Den minste bukken rommer fire boliger i 
tomannsboliger over to plan med trivelige 
utearealer. Det blir to biloppstillingsplasser 
tett opp mot inngangsparti og en romslig 
sportsbod. Boligene er 115-118 m2 BRA 
og gir god tumleplass for barnefamilier. 

Når roen senker seg er det fint å nyte en 
kveldsstund fra balkongen i andre etasje. 
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illustrasjoner / avvik vil forekomme
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Stort bilde: Spennende interiørløsning 
der både store og små vil trives. 
Nede: En skjærgård som byr på gode 
opplevelser.
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Eiendommen 
Fjell kommune gnr. 35 bnr. 680. 
Eiendommen skal fradeles og 
eiendomsgrensene er ikke endelig 
fastsatt eller oppmålt på salgstids-
punktet. Felles tomt skal oppret-
tes med egen matrikkel og skal 
vedlikeholdes av de fire eiendom-
mene. Endelig adresse foreligger 
ikke på salgstidspunktet, men vil 
bli fastsatt før overtagelse.

Eierforhold
Selveier. Hver halvpart tomanns-
bolig vil få opprettet eget Bruksnr 
for den respektive boligen og 
tilhørende hage/tomt. 

Adkomst
Følg Foldnesveien forbi Sartor 
Senter, og videre til venstre inn i 
Arefjordveien. Deretter første til 

høyre inn Lonavegen. Følg veien 
forbi Møbelringen og Bygger’n, 
videre ned bakken til veien går 
over til Geitevikja. Her vil du se 
byggeplasskilt fra ByBo. 
Følg visningsskilt fra DNB ved 
fellesvisninger.  

Bebyggelsen
Prosjektet omfatter 2 moderne 2 
manns boliger. 

Det henvises forøvrig til frem-
lagt leveransebeskrivelse datert 
30.01.17. 

Boder og parkeringsplasser
Boligene får 2 stk. parkeringsplas-
ser på egen eiendom og utebod/
sportsbod på 5m2.

Vei, vann og avløp
Felles, privat anlegg fram til 
offentlig. For kjøperne i prosjektet 
blir det solidarisk vedlikeholdsan-
svar for private anlegg for vei, 
vann og avløp. Eierne må delta i 
etablert veilag.

Velforening/felles drift
For disse boligene vil det være 
naturlig å danne en velforening. 

Utomhusarealene på området 
ferdigstilles samtidig med ferdigs-
tillelse av de enkelte byggene eller 
så snart årstiden tillater det. 

Eiendommens faste, løpende 
kostnader

1) Fellesutgifter
Man må påregne kostnader for 

EIENDOMMEN FRA A TIL Å
 - BOLIG UNDER OPPFØRING

Adresse Geitevikja, 5353 Straume

Pris Jfr. egen prisliste

Omkostninger 10 128

BRA 115,9 – 117,9 m2

P-ROM 109,5 – 111,8 m2

Antall soverom 3

Eierform selveier

Boligtype Tomannsboliger

Energimerke Lavenergibolig som tilsvarer en-
ergimerke «B». Energimerke vil bli levert ved ferdig-
stillelse av boligen.

Garasje/Parkering Parkering på egen tomt.

Tomt Samlet tomt utgjør - før oppdeling,  
tilsammen 1 670 m2 

Hovedoppdragsnummer 
71516198

Ansvarlig megler
Navn:  Thor-Kristian Johannessen,    
telefon  916 88 655
Tittel:  Daglig leder, avdeling Nybygg 
 DNB Eiendom AS
Adresse:  Bryggesporen 1, 5014 Bergen
org.nr.: 910 968 955

Selger/utbygger
Navn:  ByBo AS 
Adresse:  PB 1137 Sentrum 
 Teatergaten 35, 5809 BERGEN
Org.nr.:  991 168 176

FAKTA OM EIENDOMMEN
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drift av private vei, vann og av-
løpsanlegg.

2) Kommunal eiendomsskatt 
Det er i følge selger ikke eien-
domsskatt i Fjell kommune.

3) Eventuelle andre offentlige 
avgifter
Det er renovasjonsavgift for 
boligene og disse fremgår av Fjell 
kommune sine nettsider.

Stipulert overtagelse
Boligen planlegges ferdigstilt
i løpet av 1.kvartal 2019.
Dette gjelder ikke som en  
bindende frist for å ha boligen 
klar for overtagelse, herunder ikke 
grunnlag for å kreve dagmulkt.

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

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

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

Utleie
Boligene har ingen egen utleie-
enhet, men kan leies ut til bolig-
formål. 
Heftelser
Boligen selges fri for pengeheftel-
ser med unntak av boligsameiets 
legalpant i hver seksjon jf. lov om 
eierseksjoner.

Tinglyste forpliktelser og  
rettigheter
Servitutter i grunn:

12.02.2016 127298  
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 283 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 395 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 643 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 678 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 679 / /
Rett til å legge og ha liggende 
grøft for tekniske installasjoner

12.02.2016 127298 BEST. OM 
VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 283 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 395 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 643 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 678 / /
Rettighetshaver: 
1246 / 35 / 679 / /

20.09.2016 852835 ERKLÆ-
RING/AVTALE
Rettighetshaver: BKK NETT AS
ORG.NR: 976944801
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om bygging, drift, 
vedlikehold og fornyelse av
frittstående nettstasjon med tilhø-
rende kabelanlegg
Med flere bestemmelser

Forholdet til endelige offentlige 
planer
Eiendommen ligger i et område 
som er regulert til boligformål. 
Rammetillatelse for prosjektet er 
søkt men ikke mottatt.

Kjøpesum, omkostninger og beta-
lingsplan. Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger
Det skal i tillegg til kjøpesummen 
betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel 
tomteverdi er lik kr 8.750,- 
Tinglysningsgebyr for skjøte/
hjemmelsdokument kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdo-
kument kr 697,-
Totale omkostninger utgjør med 
dette kun kr 9 972,-

Kostnader for takstmann ved 
behov for fastsettelse av gjenstå-
ende arbeider på fellesarealer ved 
overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av 
tomtens salgsverdi på tinglysings-
tidspunktet for den enkelte boen-
het. P.t. er tomteverdien antatt å 
være ca kr 350.000 pr enhet. Det 
tas forbehold om endring i tomte-
verdien og dokumentavgiften på 
tinglysingstidspunktet.
Det tas forbehold om endringer 
av omkostningsbeløpene som 
følge av politiske vedtak eller 
lovendringer.

Betalingsplan 
10 % av kjøpesum forfaller ved 
utstedt garanti jf. bustadoppfø-
ringslova § 12. 
20 % dersom kjøper er å regne 
som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital, dvs. 
at det ikke kan være knyttet vilkår 
til innbetalingen som medfører at 
selger ikke kan disponere over be-
løpet. Renter på klientkonto tilfaller 
kjøper frem til § 47 garanti er stilt, 
eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at 
de overstiger en 1/2 R.
Restkjøpesummen + omkostninger 
betales ved overtagelse.
Oppgjør og eventuelt deloppgjør 
vil kun skje mot tinglyst skjøte eller 
mot garanti for tilsvarende beløp jf. 
bustadoppføringslova § 47.
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 Pr. 01.01.2017 ble bustadopp-
føringslova endret, og ihht. § 12 
har selger nå anledning til å vente 
med å stille denne garantien til 
forbehold om åpning av byggelån, 
salg av et bestemt antall boliger 
eller tillatelse til igangsetting er 
avklart. Garantien skal uansett 
stilles senest før byggearbeidet 
starter. Dersom selger ikke stiller 
garanti så snart slike forbehold 
som angitt i loven er avklart er det 
samtidig innført en hevingsrett 
for kjøper. Det er da et krav til at 
kjøper må varsler selger skriftlig, 
og gi selger minst 10 virkedager 
til å få garantien på plass. For mer 
info se bustadoppføringslova her: 
https://lovdata.no/dokument/
NL/lov/1997-06-13-43?q=bu-
stadoppføringslova eller kontakt 
megler.

Meglers vederlag: 
Betales av oppdragsgiver. 

Utlegg (betales av oppdragsgiver)
Selger dekker følgende utlegg til 
megler:
Innhenting av opplysninger fra 
kommune/offentlige instanser, evt 
forretningsfører mv.:  
Ca. kr. 3.000,-
Selgers tinglysingskostnader:  
Kr. 525,-
Oppgjørstjenester:  
Kr. 6.250,- pr enhet
Grunnboksutskrift  
kr 172,- pr utskrift
Firmaattest  
kr 77,- pr utskrift

Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova 
innebærer en avbestillingsrett 
for kjøper. Dersom denne ret-
ten benyttes vil kjøper bli holdt 
ansvarlig for selgers merkostnader 
og tap som følge av en eventuell 
avbestilling. 
Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling 

vurderes. Bestilte endrings- og 
tilleggsarbeider betales i slike 
tilfeller i sin helhet. 
 
Energimerking 
Energimerking av boligen skal 
utføres av selger og må foreligge 
for å få utstedt ferdigattest.

Selgers forbehold 
Selger er ikke bundet dersom 
ikke 50 % av eiendommene er 
solgt og nødvendige offentlige 
tillatelser for igangsetting av 
byggearbeidene er gitt. Dersom 
disse forbeholdene ikke er avklart 
innen 01.09.2017 har selger rett 
til å kansellere kontrakten. Kjøper 
har i en slik situasjon rett til å få 
innbetalt beløp samt opptjente 
renter på klientkonto tilbakebe-
talt. Utover dette har selger intet 
ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre 
endringer i konstruksjon, tekniske 
installasjoner og materialvalg som 
ikke reduserer boligens kvalitet, 
uten at dette gir kjøper rett til 
endring av avtalt kjøpesum.

Er det motsetninger mellom 
prospekttegninger og beskrivelser, 
gjelder beskrivelser foran tegnin-
ger. Det tas forbehold om juste-
ringer og endringer av fasader og 
utomhusplanen.

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

Kjøper er kjent med at kjøpekon-
trakten ikke kan transporteres uten 
etter samtykke av selger. Det vil 
tilkomme et transportgebyr på kr. 
50.000,- til utbygger/megler ved 
videresalg av kontraktsposisjon.
Selger forbeholder seg rett til 
endring av prisliste uten varsel på 
usolgte boliger.

Selger må rette seg etter eventu-
elle offentlige pålegg i byggesa-
ken. Det gjøres oppmerksom på 
at frihåndstegninger, perspektiver, 
utomhusplan, plantegninger og 
bilder i prospektet er av illustra-
tiv karakter og inneholder derfor 
detaljer som farger, innredninger, 
møblering, beplantning og arki-
tektoniske detaljer m.v. som ikke 
inngår i leveransen. Stiplede løs-
ninger/ innredninger leveres ikke. 
Plantegninger og illustrasjoner 
som viser ulike innredningsløsnin-
ger er ment som illustrasjoner for 
mulige løsninger. Disse løsningene 
inngår ikke i standardleveransen. 
Tegningene i prospektet bør ikke 
benyttes som grunnlag for nøyak-
tig møbelbestilling, da målestokka-
vvik kan forekomme ved trykking/ 
kopiering. Det tas forbehold om at 
sjakter og føringsveier for VVS-in-
stallasjoner kan bli endret. Entre-
prenøren har ansvaret for oppføl-
ging av gjeldende krav, lover og 
forskrifter. 

For øvrig tas det forbehold om 
valg av fasademateriale, samt at 
innsetting av vinduer/terrasser i 
fasaden kan justeres ved behov. 
Alle tegninger er utarbeidet på 
et tidlig stadium og selger for-
beholder seg retten til å foreta 
endringer som en del av detaljpro-
sjekteringen og i forhold til krav 
fra kommunale myndigheter. Ek-
sempel på endringer; nedforinger/
innkassinger som følge av tekniske 
føringer, sjakter for tekniske førin-
ger, vindusformater, fasademate-
riale, plassering av fastmonterte 
installasjoner og lignende. Alle 
areal er utregnet av arkitekt basert 
på foreliggende tegninger og kan 
avvike fra ferdig bygg. Alle bilder 
og illustrasjoner som framkommer 
i alt salgsmateriell er av illustrativ 
art og vil kunne avvike fra ferdig 
bygg. Det vises forøvrig til for-
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behold inntatt i Salgsbrosjyre og 
kontrakt. 

Utbygger forholder seg retten til å 
tildele parkeringsplasser og boder.

Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nær-
værende dokument, samt følgen-
de vedlegg:
1) Prisliste datert 01.02.17
2) Leveransebeskrivelse datert 
30.01.17
3) Plantegning datert 18.01.17 
4) Fasadetegninger datert 
18.01.17 
5) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon 
gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. 
Lovpålagte opplysninger om eien-
dommen er ufullstendig uten alle 
vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert 
dato: 07.02.17

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale 
med forbrukar om oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslo-
va) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller 
hvor selger er profesjonell og kjø-
per er forbruker. Dette innebærer 
blant annet at kjøper har krav på 
garantier ihht. bustadoppførings-
lova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjo-
nell ihht. bustadoppføringslova, 
dvs. gjør kjøpet som ledd i næ-
ringsvirksomhet, kan selger kreve 
at avtalen reguleres av avhen-
dingslova.

Likningsverdi
Eiendommens likningsverdi fast-
settes etter ferdigstillelse i forbin-

delse med første likningsoppgjør. 
Likningsverdien fastsettes med 
utgangspunkt i en kvadratmeter-
pris som årlig bestemmes av Sta-
tistisk Sentralbyrå. Likningsverdien 
for primærboliger (der boligeier 
er folkeregistrert per 1. januar) og 
sekundærboliger (alle andre boli-
ger man måtte eie) fastsettes etter 
forskjellige brøker. Se nærmere 
info på www.skatteetaten.no.

Tilvalg og endringer
Prosjektet og dets priser er basert 
på at utbyggingen gjennomføres 
rasjonelt og med delvis seriepro-
duksjon i form av systematisering 
av tekniske løsninger og valg av 
materialer.  Dette gir begrensnin-
ger for hvilke tillegg og endringer 
som kjøper kan forvente å få 
gjennomført og innenfor hvil-
ke tidsrom disse arbeidene kan 
bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/
endringsmeny som angir aktu-
elle muligheter for endringer og 
tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve 
endringer og tilleggsarbeider 
som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i 
omfang eller karakter skiller seg 
vesentlig fra den avtale ytelsen 
og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeide-
ne.  Selger er heller ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller tilleggs-
arbeider som vil føre til ulempe 
for selger som ikke står i forhold 
til kjøpers interesse i å kreve 
endringer eller tilleggsarbeider.  
Selger har rett til å ta seg betalt 
for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger m.v. jf. Bustadoppfø-
ringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til 
å utføre endringer eller tilleggs-
arbeider som vil endre vederlaget 

med mer enn 15 % jf. Bustadopp-
føringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister 
for tilvalg og endringer. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting er 
kjøper kjent med at frister for 
tilvalg og endringer kan være ut-
gått. Kjøper er oppfordret til å ta 
forbehold i kjøpetilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og kjøper 
har krav til tilvalg/endring som 
kjøper forutsetter skal være mulig 
å få levert av utbygger/selger.

Meglers rett til å stanse gjennom-
føringen av en transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 
nr. 11 om tiltak mot hvitvas-
king og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av oppdrags-
giver og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere til salgsobjektet. 
Det samme gjelder for medkon-
trahenten til oppdragsgiver og/
eller eventuelle reelle rettighets-
havere til salgsobjektet. 

Dersom nevnte parter ikke opp-
fyller lovens krav til legitimasjon 
eller megler har mistanke om at 
transaksjonen har tilknytning til 
utbytte av en straffbar handling 
eller forhold som rammes av straf-
feloven §§ 147 a, 147 b eller 147 
c kan megler stanse gjennomfø-
ringen 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.

Bebyggelsens arealer 
Arealer pr bolig fremkommer i 
vedlagte prisliste. Arealet er angitt 
hhv. som bruksareal(BRA) som er 
arealet innenfor boligens ytter-
vegger inklusive evt. boder, samt 
P-ROM som er BRA fratrukket 
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innvendig bod/sekundærrom. På 
tegningene kan det også være 
angitt et romareal som er netto-
arealet innenfor omsluttende 
vegger. Det tas forbehold om 
mindre avvik for de oppgitte area-
ler, da beregningene er foretatt på 
tegninger.

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

Finansiering
Som et av landets største finans-
konsern tilbyr DNB Bank ASA alle 
typer banktjenester til konkurran-
sedyktige priser. Banken kan gi 
deg lånetilbud til finansiering av 
eiendommen. Våre meglere kan 
opprette kontakt mellom deg og 
en kunderådgiver i banken, og 
som kunde hos oss lover banken 
en hurtig behandling av din låne-
forespørsel.  
DNB Eiendom mottar formidlings-
provisjon fra DNB Bank ASA for 
formidling av lånekunder. Dette 
gjelder kun personer som har 
samtykket til å bli formidlet til 
banken. Provisjonen er en inter-
navregning mellom enheter i kon-
sernet som ikke gir økte kostnader 
for kunden. Den enkelte megler 
mottar ingen godtgjørelse relatert 
kjøpers valg av finansiering, og 
mottar heller ingen godtgjørelse 
for formidling av kontakt til DNB 
lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon ved inngi-
velse av kjøpetilbud:
Alle bud og budrelatert kommu-
nikasjon med megler skal foregå 
skriftlig.  Megler har ikke anled-
ning til å formidle opplysninger 
om bud som ikke er gitt skriftlig. 

Megler vil likevel gi deg opplysnin-
ger og råd underveis i prosessen. 
Dette behøver ikke gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud.  Det samme 
gjelder budforhøyelser og mot-
bud.
Budet må ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Uansett bør ikke budet 
ha en akseptfrist på mindre enn 
30 minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på 
DNB Eiendom sitt budskjema 
påført din signatur. 

Samtidig med at du inngir første 
bud må du legitimere deg. Det 
kan gjøres ved at du sender kopi 
av gyldig legitimasjon (dvs. bank-
kort, pass eller førerkort) til megler 
sammen med ditt første bud, eller 
du viser legitimasjon til megler 
direkte. 
Førerkort anbefales dersom du 
sender legitimasjon via SMS eller 
mail.  

Dersom dere er to eller flere som 
skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne budskjema-
et og legitimere seg.

Det kan i budskjemaet gis gjensi-
dig fullmakt til å forhøye budet på 
vegne av hverandre. Dersom ikke 
slik fullmakt gis, må samtlige gi 
budforhøyelser skriftlig.

Du kan velge mellom følgende 
når du skal sende bud: Innlevere 
direkte til megler, per e-post, per 
SMS eller per fax. E-postadres-
sen, fax- og telefonnummer til 
det aktuelle kontoret finner du i 
salgsoppgaven. 

Bud som inngis utenom ordinær 
arbeidstid kan ikke forventes 
behandlet før neste ordinære 
arbeidsdag.

Du har selv risikoen for at ditt bud 
kommer frem til megler. Megler 
vil straks budet er mottatt bekref-
te dette skriftlig til deg. Får du 
ikke slik bekreftelse, bør du ringe 
megler for å sjekke om budet er 
mottatt.

Selger vil gi sin aksept av bud 
skriftlig til megler, som så videre-
formidler aksepten til den budgi-
ver som får aksept på budet, med 
informasjon til øvrige budgivere 
og interessenter.  

Skjemaet skal fylles ut så nøy-
aktig som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens 
kontaktperson samt andel egen-
kapital. 

Normalt vil ikke kjøpetilbud med 
forbehold bli akseptert av selger 
før forbeholdet er avklart.

Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere et hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmeg-
ling § 6-4 vil kopi av budjournalen 
bli oversendt kjøper og selger 
etter budaksept. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin 
anonymitet, bør budet fremmes 
gjennom fullmektig.

Budgivere kan få utlevert anony-
misert budjournal.
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Generelt 
Bukk 1 består av 2stk vertikaldelte 
tomannsboliger på gnr.35 bnr. 
680 i Fjell Kommune. Prosjektet 
har adkomst fra Geitevikja. Pro-
sjektet organiseres som selveien-
de boliger med egen tomt. Tomter 
vil bli fradelt ved kartforretning 
etter bygging er ferdigstilt. Tom-
tearealene ved salg er estimert og 
vil kunne avvike noe ved kartfor-
retning.  Boligene vil også eie ¼ 
av fellesarealene på felles tomt. 
Fellesarealer er å anse som lek og 
veg.  

Byggene planlegges levert som 
lavenergi iht. NS3700. Det gjøres 
allikevel oppmerksom på at kravet 
til lavenergi gjelder bygningskrop-
pen i sin helhet og ikke hver bolig. 
Arbeidene utføres iht. plan- og 
bygningsloven, byggeforskrifter 
(TEK10) og andre aktuelle bygge-
regler som er/var gjeldende da det 
ble søkt om rammetillatelse for 
prosjektet. Arbeidene utføres vi-
dere i samsvar med NS 3420 – 1, 
utg. 2014, med normal krav til to-
leranser iht. tabell 1, og for øvrig 
i samsvar med alminnelig praksis 
for god håndverksmessig utførel-
se i bygge bransjen. Innvendige 
dekker som parkett og flis utføres 
med toleranseklasse RC/PC.  

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

Bygging kan skje i flere bygge-
trinn. Dersom det er usolgte 
boliger ved ferdigstillelse av pro-

sjektet, har utbygger rett til å leie 
ut  frem til de selges.  

Ferdigstillelse og overlevering 
av leiligheter til boligkjøperne 
og fellesanlegget vil kunne skje 
trinnvis. Det kan gjenstå arbeider 
på fellesanlegget når boligene 
overleveres.  

Denne beskrivelsen gjelder før 
vedlagte tegninger. Dersom det 
er uoverensstemmelse mellom 
beskrivelse og tegninger gjelder 
beskrivelse. Møbler og annet 
inventar som fremgår på tegnin-
ger og illustrerende bilder som 
ikke eksplisitt er beskrevet i dette 
dokumentet, inngår ikke i leve-
ransen. Symboler og møbler vist i 
tegninger er ikke målriktig og kan 
avvike i forhold til levert utstyr. 

Grunn- og utomhusarbeider 
Under bygninger og veier utføres 
masseutskifting til bæredyktig 
underlag. Adkomstvei fra kommu-
nal hovedvei til adkomstområder 
asfalteres. Denne må driftes og 
vedlikeholdes av alle boligenhe-
tene med ¼ del hver. Gangsoner 
tilrettelegges med ulike materialer. 
Gressarealer leveres som «gress-
bakke» og/eller som tilsådd plen 
etter angivelse fra landskapsarki-
tekt. 

Deler av utomhusanlegget kan 
ferdigstilles ved senere byggetrinn 
og overleveres beboere når de 
enkelte deler av utomhusanlegget 
er klargjort for levering. Illustrerte 
tiltak utenfor sameiets eiendom er 
ikke del av leveransen. For øvrig 
er utomhusplanen veiledende for 
utforming av utearealene.  

Drenering og ivaretakelse av 
overflatevann skjer i hovedsak 
til offentlig system for overvann. 

Overvannskummer etableres på 
de steder som vurderes nødven-
dig, disse skal vedlikeholdes av 
beboerne med ¼ hver. Støttemu-
rer og eventuelle sikringsgjerder 
vil bli etablert i samsvar med 
avdekket behov etter at det er 
foretatt avgraving, sprenging og 
terrengarrondering. 

Parkering 
Det leveres 2 stk. biloppstillings-
plasser på egen tomt til hver 
boenhet, jf. situasjonsplan. 

Ladepunkt for el-bil 
Dersom kunder ønsker ladepunkt 
for elbillading må dette bestilles 
og betales direkte til elektro en-
treprenør i tilvalgs prosess.  
Det vil kunne bli noen begrensin-
ger for antall ladepunkt av hensyn 
til kapasitet.  

Heis 
Det leveres ikke heis internt i 
boligene. Det vil derimot bli laget 
klar utsparing i dekke mellom 1. 
og 2. etasje slik at det i ettertid er 
mulig å montere en løfteplattform. 
Utsparingen vil ikke være synlig 
ved ferdigstillelse av boligen. 

Beboernes felles plikter og øvrige 
rettighetsforhold 
Det anbefales at de 4 boenhetene 
danner en velforening med eget 
styre. Velforeningen ved styret 
skal stå for drift og vedlikehold av 
fellesanlegget og har mandat til å 
kreve dekket sine driftskostnader 
og avsetninger gjennom innkre-
ving av felleskostnader som er 
fordelt mellom beboerne i Bukk 1. 
Felleskostnadene skal dekke alle 
felles driftskostnader. Utbygger 
kan avgi erklæringer som tillater 
å ha liggende (og vedlikeholde) 
tekniske installasjoner i grunnen. 
Beboere i Bukk 1 vil eie felles vei 

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BUKKELEITET 
 BUKK 1
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inn til boligene og lekeområdet 
mellom de 2 tomannsboligene, 
beboere i Bukk 1 har drift og 
vedlikeholdsansvar for disse områ-
dene. 

Beboere i Bukk 1vil også eie leke-
plass f_Fl6, denne kan benyttes av 
eksisterende boliger i området. 

Beboere i bukk 1 forplikter seg til 
å bidra med sin andel av drift og 
vedlikeholdskostnader av denne 
lekeplassen. 

Det er dannet et veglag for inn-
kjørsel fra kommunal vei og inn 
til Bukk 1. Beboere i Bukk 1 har 
plikt til å være med i eksisterende 
veglag og samtidig bidra solidarisk 
med drift og vedlikeholdskostna-
der.  

Betong- og stålarbeider 
Byggene fundamenteres på kom-
primerte steinfyllinger. På denne 
støpes såle- og/ eller punktfunda-
menter. 

Prosjektet utføres i hovedsak med 
skillevegger mellom boenhetene 
av betong. Etasjeskillere utføres 
med I-bjelker, tak utføres som 
Q-dekke.  

Det vil ikke være mulig å gjøre 
endringer som medfører flytting/ 
endring av bærende konstruk-
sjoner, innstøpte løsninger/ førin-
ger eller ytterveggkonstruksjoner. 

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

Balkonger leveres som lette kon-
struksjoner med tregulv, eventuelt 
tilsvarende overflate. Størrelse på 

balkonger kan variere for samme 
type bolig som følge av boligens 
plassering.  

Gulv i sportsboder leveres som 
betonggulv. 

Mur - og flisearbeider 
Gulv i baderom, og WC leveres 
med keramiske gulvfliser type 
Marazzi, serie Easy 20x20 cm. 
Veggflis til bad er av type Maraz-
zi Revigres champagne/ branco 
20x40 cm, eller tilsvarende. 

Innvendig trapp leveres som 
tretrapp, hvitmalt. Leverandør 
bestemmes av utbygger. 

Tømmerarbeider 
Ytterveggene bygges i hovedsak 
med bindingsverk i tre med nød-
vendig veggtykkelse for å oppnå 
forutsatt isolasjonsverdi. Ytterveg-
genes innside og innervegger vil 
bli utført med 13mm gipsplater 
foruten skillevegg mellom boen-
hetene som leveres som sparklet 
og malt betong. Utvendig vil veg-
gene bli bygget med nødvendig 
vindsperre, lekter, tre kledning og/ 
eller plantematerialer.  

Innvendige vegger i leilighetene 
bygges opp med bindingsverk av 
tre eller stål og et lag 13mm gips 
på hver side. Innervegger isoleres 
ikke annet enn veggene rundt 
bad. Avhengig av føringsveier for 
vann, avløp og ventilasjon, kan 
takene i enkelte rom bli senket 
for å skjule tekniske installasjoner. 
Utbygger forbeholder seg retten 
til å kunne kle inn enkelte kon-
struksjoner i tak - isteden for, og 
eventuelt i tillegg til, å senke take-
ne. Innvendige takflater for øvrig 
utføres i sparklet og malte gipspla-
ter. Utbygger tar videre forbehold 
om rett til å kunne utføre innkas-

singer for vertikale og horisontale 
rør- og kanalføringer.
Yttertak blir dimensjonert og byg-
get opp forskriftsmessig. Isolert 
og tekket med takbelegg.
Gulv med parkett leveres med 
lakkerte eikelister. Dør- og vin-
duslister leveres fabrikkmalt med 
tilnærmet hvit farge. Lister leveres 
med synlig spikring. Vindustilset-
ninger leveres fabrikkmalt med 
tilnærmet hvit farge.
Det leveres postkasser plassert i 
samråd med arkitekt og Posten.

Gulv
Alle gulv i leilighetene unntatt 
bad/WC leveres med parkett type 
3-stavs ”Eik natur”. Parketten leg-
ges som hovedprinsipp med leng-
deretning parallelt med rommenes 
lysinnfall. Unntak fra dette kan av 
praktiske årsaker forekomme.
Badegulv og gulv på WC leveres 
flislagt. Se for øvrig beskrivelse 
under ”mur- og flisearbeid”.

Vinduer og balkongdører
Vinduer og balkongdører leveres i 
utførelse av tre (utvendig alumi-
niums beslått) med farge som be-
stemmes av arkitekten. På grunn 
av glassenes høye isolasjonsverdi 
kan det under enkelte værforhold, 
særlig vår og høst, oppstå duggav-
setning på glassenes utside. Dette 
er ikke skadelig for vinduene og 
betyr bare at vinduene holder 
høy kvalitet og har lite varmetap. 
På dager med mye sol kan dette 
også medføre at innetemperatu-
ren blir høy og at man må lufte. 
Solskjermer vil kunne redusere 
forekomster av dugg og opphe-
ting, men dette er ikke inkludert 
i leveransen. Solskjermer må evt. 
bestilles, monteres og betales av 
kjøper etter overtakelse. Utbygger 
og arkitekt forbeholder seg retten 
til å endre vindusinndeling.
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Utvendige og innvendige dører
Utvendige adkomstdører/ entré-
dører leveres med malt overflate.

Innvendige dører i leilighetene 
leveres som hvite glatte lettdører 
og malte karmer med fabrikkmalt 
tilnærmet hvit farge. Dørene leve-
res med flat terskel og luftespalte 
mellom dørterskel og dørblad. 
Skyvedører leveres uten terskel.

Malerarbeider
Innvendige vegger i stue, kjøkken, 
soverom, entré og bod, sparkles 
og males med 2 strøk interiørma-
ling. Innvendige tak sparkles og 
males 2 strøk. Dørkarmer, listverk 
og tilsetninger/ foringer leveres 
som beskrevet under ”Tømmerar-
beider”.

Overgangen mellom tak og vegger 
fuges med akryl. Det kan fore-
komme noe sprekkdannelse. Det 
samme gjelder i hjørner generelt 
hvor sprekkdannelse normalt 
oppstår som følge av materialbe-
vegelse. Slike sprekker anses ikke 
som reklamasjonsberettigede.
Utvendig trekledning behandles 
med to strøk beis, oljedekkbeis 
eller maling som bestemmes av 
arkitekt i samråd med utbygger, 
eventuelt leveres ferdigbehandlet 
trekledning Royal impregnert eller 
tilsvarende. Eventuell forhånds-
behandling teller som ett strøk. 
Utvendige boder leveres ube-
handlet.

Kjøkken, bad og garderober
Kjøkken leveres i fabrikat Nore-
ma, 228 cm høyde med fronter i 
Parallell Hvit Grepsløs og innven-
dige skjulte 107 graders hengsler 
m/demping på alle dører, samt 
fulluttrekk og demping på skuffer. 
Synlige sider på kjøkkeninnrednin-
gen kommer i hvit folie. Benkepla-

ter leveres i laminat i 30 millimeter 
tykkelse med rett forkant og 
underlimt vask. 20 andre kjøkk-
enfronter fra Norema i samme 
prisgruppe kan bestilles etter 
boligkjøpers valg ved henvendelse 
til Norema. Følgende integrer-
te hvitevarer er inkludert ovn, 
keramisk topp, kombi kjøl/frys og 
oppvaskmaskin av type Simens.

Kjøkkeninnredningen leveres i 
samsvar med tegninger og spe-
sifikasjon utarbeidet av Norema. 
Dette medfølger kjøpekontrakten.

Bad, vaskerom og WC 
Baderoms innredning leveres som 
60,80 og 100 cm løsning med 
skuffer, heldekkende servant speil 
og lys. Hvite fronter og stål knott. 
Innredning til separat WC leveres 
som grunn 60 cm løsning. 
Det leveres vannuttak og avløp til 
vaskemaskin hvor dette er plassert 
på bad. 

Garderobeskap 
Garderoben levers i bredde 100 
cm og høyde 206 cm pr. senge-
plass, med innvendige skjulte 107 
graders hengsler, fronter i Atrium 
Hvit og Hvit Knott. 

Sanitær 
Sanitærinstallasjonene omfatter et 
komplett driftsklart anlegg. Instal-
lasjonene utføres iht. gjeldende 
forskrift samt “Plan- og Bygnings-
loven”. Vannledninger utføres som 
“rør i rør” system avgrenet fra 
fordelerskap plassert i vegg som 
vist på tegning. 

Avløpsanlegg føres i dekker frem 
til sjakt. Der hvor opplegg føres 
innfelt/skjult i sjakter/ innkassin-
ger er disse overflatebehandlet 
som rommet for øvrig. Utbygger 
har rett til å foreta plassering og 

endring av sjakter/ innkassinger 
under detaljprosjektering etter at 
salg er foretatt. 

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

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

Det anbefales at det monteres 
dusjvegger, kabinett eller skjerm-
vegg for badekar for fuktskjerming 
av servantskap. Ev. badekar, du-
sjvegger, kabinett eller skjermvegg 
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og andre installasjoner må bestil-
les og betales separat av kunde. 

1 stk utvendig spylekran pr. bo-
enhet. 

Varmeanlegg 
Det leveres seperat varmepumpe- 
anlegg, Nibe eller tilsvarende. Det 
leveres radiator eller viftekon-
vektor som vist på tegning. Det 
leveres vannbåren gulvvarme i 
baderom. Radiator/ viftekonvektor 
kan bli flyttet under detaljpro-
sjektering. Forbruk måles for hver 
boenhet. 

Ventilasjon 
Følgende utstyr leveres og monte-
res i hver leilighet: 
Det leveres avtrekksvarmepumpe 
med balansert ventilasjon. Varme-
pumpe og balansert ventilasjon er 
bygget inn i en og samme enhet, 
Nibe eller tilsvarende plassert 
i nisje på bad 1. etasje.  Til-luft 
tilføres stue/oppholdsrom og 
soverom. Avtrekk skjer via bad, 
bod og kjøkken. Det leveres eget 
avtrekk for kjøkken. 
Inntak og avkast føres ut til ytter-
vegg fra aggregat.  

For avtrekk på kjøkken leveres 
avtrekkshette (volumhette) utstyrt 
med lys, vaskbart fettfilter og 
bryter for kapasitetsregulering. 
Betjening av ventilasjonsanlegg 
styres fra panel på varmepumpe. 
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/ innkassinger måtte plas-
seres og inntegnes på et senere 
tidspunkt. 

Elektriske installasjoner 
Beboerne er ansvarlig for drift og 

vedlikehold av alle felles tekniske 
installasjoner. 

Strømforsyning 
Strømforsyningen føres via jord-
kabel frem til utvendig målerskap 
plassert på yttervegg. Sikringsskap 
med automatsikringer monteres 
i boenheten med plassering som 
vist på tegning. Anlegget leveres 
primært som skjult anlegg i alle 
bolig- og felles rom - med unntak 
for lydvegger og brannvegg; hvor 
installasjonene monteres synlig. 
Strømmåler for leilighetene står i 
utvendig målerskap. 

Elektriske punkter  
Anlegget prosjekteres iht. gjelden-
de regler og forskrift (NEK 400). 
Antall punkter og plassering frem-
går av egen tegning av EL-installa-
sjoner som vedlegg til kontrakten.  
Som elektriske punkter regnes:

• Lyspunkt i vegger og tak
• Lysbrytere
• Stikkontakter inkl. elektriske   
 vannlåser/komfyrvakt
• Telefonuttak/ datakontakter
• Brannalarm
• Ringeklokke
• Antenneuttak og punkter til   
 kabel-tv

Stikkontakter og brytere 
Alle stikkontakter og brytere leve-
res i hvit utførelse. Stikkontaktene 
leveres doble - med unntak for 
teknisk utstyr.  

Ringeanlegg 
Det leveres ringeklokke med 
knapp utvendig ved inngangsdør 
til hver bolig (klokke i gang). 

Smarthusfunksjonalitet 
Boligen utstyres med smarthus-
funksjonalitet med grunnpakke 
som styrer varme i boligen. Løs-

ningen kan bygges ut/suppleres 
med ytterligere funksjonalitet 
under tilvalgs prosess. 

Radio, TV og telefoni 
Det blir installert Komplett 25 fra 
Canal Digital som inkluderer inter-
nettforbindelse (25Mbps), kabel 
tv med digital grunnpakke med pt. 
36 faste +15 valgfrie kanaler og 
T-We PVR dekoder. Månedskost-
nad for Komplett er pt. kr. 460,- /
mnd og kreves inn gjennom 
felleskostnader men inngår ikke i 
budsjetterte felleskostnader. Se 
for øvrig www.canaldigital.no for 
mer informasjon.  

Sportsbod. 
Det leveres 1 sportsbod til hver 
leilighet. Sportsboden må regnes 
som ikke oppvarmet / uklimatisert 
sone og er kun beregnet på lag-
ring av utstyr som dekk, sykler og 
annet som tåler slik oppbevaring.  

Boss 
Søppelanlegg leveres iht. Fjellvar 
sine spesifikasjoner. 

Brannvern 
Det leveres optisk røykvarsler i 
hver etasje. Alle boliger utstyres 
med godkjent 6 kg. brannslukke-
apparat. 

Bergen, 30.01.2017
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23Bukkeleitet
KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET BUKKELEITET

MMS: 916 88 655 / E-post: thor.johannessen@dnbeiendom.no

Oppdragsnummer: 71516198 (HNR)  

Bukk 1 (2 tomannsboliger) Bukk 2 (11 eierleiligheter)  Bukk 3 (40 seniorleiligheter)

Bolig/ leilighetsnummer: 

 Mobil: 916 88 655 

Undertegnede 1: Fødselsdato:

Undertegnede 2: Fødselsdato:

Adresse: Postnr./sted:

E-post 1: E-post 2:

Tlf 1: Tlf 2: Hjem:

herunder prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt. 

Betalingsplan

 
20 % der kjøper er å regne som profesjonell.  

-
ninger innbetales før overtagelse.

Referanseperson Telefon Beløp i NOK

Långiver:

Långiver:

Egenkapital:

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

 

 
av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

               Sted/dato   

         

      



T: 90 22 77 77
DNB Eiendom avd. nybygg

T A  K O N T A K T

Thor-Kristian Johannesen
Mobil: 916 88 655

thor.johannessen@dnbeiendom.no

Therese Fimland
Mobil: 977 24 706

therese.fimland@dnbeiendom.no


