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40 LEILIGHETER MED  
TRIVELIGE FELLESAREAL 

Byggene ligger rundt et felles tun som 
som inviterer til koselig samvær på lyse 
sommerkvelder, grilling eller en god 
samtale med naboer og venner. Du 
finner også et romslig fellesrom med 
kjøkken der beboerne kan samles for 
aktivitetskvelder, middager og selskaper. 
I tillegg kommer felles treningsrom med 
apparater og utstyr for vekttrening. 
Dette er boliger forbeholdt kjøpere 
som er 55+. (Aldersbegresning gjelder 
for innflyttingstidspunkt, dvs ved 
ferdigstillelse av prosjektet - ikke på 
kjøpstidspunkt.)
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Stort bilde: Terrassen er uten nivåforskjell 
og vil på sommerstid bli en naturlig  
forlengelse av stuen. 
Nede til venstre: I Bukkeleitet er du tett 
på naturen. 
Nede til høyre: Den populære badeviken 
er kun en kort spasertur unna.
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illustrasjoner / avvik vil forekomme



Rom: 3
BRA: 82,5 m2

P-Rom: 77,4 m2

Uteplass: 17,3 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1, 2 og 3
Antall: 3
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Rom: 4
BRA: 91 m2

P-Rom: 85,5 m2

Uteplass: 17,3 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
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Rom: 3
BRA: 82,5 m2

P-Rom: 76,9 m2

Uteplass: 17,3 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
Antall: 4
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Rom: 2
BRA: 65,3 m2

P-Rom: 60,9 m2

Uteplass: 17,1 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
Antall: 2

N

Målestokk  1:100

Bad

Gang/entre
Bod

Sov

Altan

vk

Stue/kjøkken

V
en

t.

RIRE L.-skap

hus 1

2. et.
1. et.
parkering

3. et.

hus 2

hus 2

hus 1

BUKK 3 LEILIGHETETG.HUS

B3 2 1 5- --
B3 2 2 5- --

LEILIGHETSNR.: 
9



Rom: 2
BRA: 64,3 m2

P-Rom: 59,9 m2

Uteplass: 17,1 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
Antall: 2
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Rom: 3
BRA: 80,1 m2

P-Rom: 74,6 m2

Uteplass: 17,3 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
Antall: 2
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Rom: 3
BRA: 91 m2

P-Rom: 85,5 m2

Uteplass: 17,3 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 1 og 2
Antall: 2
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Rom: 4
BRA: 121,1 m2

P-Rom: 115,8 m2

Uteplass: 49,9 m2 / 48,9 m2

Sportsbod: 5 m2

Etasje: 3
Antall: 2
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Rom: 3
BRA: 77,3 m2

P-Rom: 72,8 m2

Uteplass: 17,5 m2
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Etasje: 1 og 2
Antall: 2
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Rom: 2
BRA: 66,8 m2

P-Rom: 62,7 m2

Uteplass: 18,2 m2
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Rom: 3
BRA: 76,4 m2
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Rom: 3
BRA: 79,5 m2

P-Rom: 74,7 m2
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Rom: 3
BRA: 76,8 m2
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FASADER HUS 3
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Eiendommen 
Fjell kommune gnr. 35 bnr. 686 og 
687. 

Eiendommen skal sammenslås/
grensejusteres, og 
eiendomsgrensene er ikke 
endelig fastsatt eller oppmålt på 
salgstidspunktet. Sameiets tomt 
skal opprettes med egen matrikkel, 
og eiendommen vil bli seksjonert. 
Sameiets tomteareal er oppgitt 
fra selger å bli ca. 7 mål (arealer 
for kommunale formål trekkes ut 
av eiendommen). Hver seksjon 
vil bestå av en sameieandel 
iht. oppdelingsbegjæringen. 
Endelig adresse foreligger ikke på 
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt 
før overtagelse.

Eierforhold
Selveier 

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 Geitavikja. Her vil du se 
byggeplasskilt fra ByBo. 

Følg visningsskilt fra DNB ved 
fellesvisninger. 

Kort om prosjektet
40 moderne lavenergiboliger 
i naturskjønne omgivelser på 

Straume. Bukkeleitet ligger 
vestvendt og solrikt, like ved 
fjorden og populære badeviker  
– men samtidig bare 1.000 meter 
fra Sartor senter.

Les mer og meld din interesse på 
www.bukkeleitet.no. 

Bebyggelsen
Prosjektet omfatter totalt 40 
solrike eierleiligheter fordelt på 5 
bygningskropper. For deg som er 
55+. Felles treningsfasiliteter, flott 
hageanlegg. Selvsagt heisadkomst 
fra garasjeanlegg under bakken. 

Det henvises forøvrig til fremlagt 
leveransebeskrivelse datert 
30.01.17. 

EIENDOMMEN FRA A TIL Å
 - BOLIG UNDER OPPFØRING

Adresse Geitevikja, 5353 Straume

Pris Jfr. separat prisliste.

Omkostninger 14 972

Felleskostnader ca. kr. 16,- pr. m² pr. mnd.

Felleskostnadene inkluderer 
Strøm til fellesarealer
Snørydding 
Garasjeporter/heiser - service og vedlikehold
Forretningsfører, regnskapsførsel, revisjon
Huseierforsikring
Porto, bankgebyrer, kontorrekvisita, m.m.
Avsetning til vedlikehold
Diverse
Andel til dekning av felleslokale

BRA 64,3 m² – 122,7 m²

P-ROM 59,9 m² – 116,9 m² 

Antall soverom 1 - 3

Eierform Sameie 

Boligtype Eierleiligheter 

Energimerke  
Lavenergibolig som tilsvarer  
energimerke «B». Energimerke vil bli levert ved  
ferdigstillelse av boligen.

Garasje/Parkering  
Garasjeplass i parkeringskjeller

Tomt ca 7 mål felles eiende. 
(kommunal formål trekkes ut av eiendommen). 

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 9a68 955

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

FAKTA OM EIENDOMMEN

32



Bukkeleitet

Eiendommen 
Fjell kommune gnr. 35 bnr. 686 og 
687. 

Eiendommen skal sammenslås/
grensejusteres, og 
eiendomsgrensene er ikke 
endelig fastsatt eller oppmålt på 
salgstidspunktet. Sameiets tomt 
skal opprettes med egen matrikkel, 
og eiendommen vil bli seksjonert. 
Sameiets tomteareal er oppgitt 
fra selger å bli ca. 7 mål (arealer 
for kommunale formål trekkes ut 
av eiendommen). Hver seksjon 
vil bestå av en sameieandel 
iht. oppdelingsbegjæringen. 
Endelig adresse foreligger ikke på 
salgstidspunktet, men vil bli fastsatt 
før overtagelse.

Eierforhold
Selveier 

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 Geitavikja. Her vil du se 
byggeplasskilt fra ByBo. 

Følg visningsskilt fra DNB ved 
fellesvisninger. 

Kort om prosjektet
40 moderne lavenergiboliger 
i naturskjønne omgivelser på 
S traume. Bukkeleitet ligger 
vestvendt og solrikt, like ved 
fjorden og populære badeviker  
– men samtidig bare 1.000 meter 
fra Sartor senter.

Les mer og meld din interesse på 
www.bukkeleitet.no. 

Bebyggelsen
Prosjektet omfatter totalt 40 
solrike eierleiligheter fordelt på 5 
bygningskropper. For deg som er 

55+. Felles treningsfasiliteter, flott 
hageanlegg. Selvsagt heisadkomst 
fra garasjeanlegg under bakken. 

Det henvises forøvrig til fremlagt 
leveransebeskrivelse datert 
30.01.17. 

Boder og parkeringsplasser
For leilighetene som er angitt i 
prislisten med garasjeplass, så 
medfølger en stk. parkeringsplass 
i parkeringskjeller. Samtlige 
leiligheter vil få ekstern sportsbod 
på 5 m².

Selger forbeholder seg retten til 
å avgjøre hvordan organisering 
av parkeringsanlegget, uteareal 
utenfor boliger i 1. etasje og 
bodene vil bli. Dette kan bli søkt 
organisert som tilleggsdel(er) til 
Kjøpers boligseksjon, skilles ut 
som en egen eiendom, eller bli lagt 
som fellesareal med vedtektsfestet 
bruksrett. 

Vei, vann og avløp
Felles, privat anlegg fram 
til offentlig. Sameiet har 
vedlikeholdsansvar for prosjektets 
private anlegg for vei, vann og 
avløp. 

Sameiet
Den daglige driften vil bli 
organisert som seksjonssameie 
iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, 
eierseksjonsloven. 

Hver seksjon utgjør en sameieandel 
med tilknyttet enerett til bruk av 
en bruksenhet og rett til bruk av 
sameiets fellesarealer. Det er ikke 
tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i 
ett og samme sameie.

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

fastsettes av sameiermøtet. Videre 
er det sameiermøtet som beslutter 
om det skal utarbeides husordens-/
trivselsregler for sameiet. 
Hver seksjon har en stemme i 
sameiermøtet.

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

Seksjonering kan ta tid som 
følge av lang saksbehandlingstid 
i kommunen. Det gjøres 
oppmerksom på at ved 
utleie av boligen før 
seksjoneringsbegjæringen er 
tinglyst kan det utløses en kjøpsrett 
for leietaker til redusert pris, ihht. 
eierseksjonsloven kapittel 3. Dette 
er kjøpers ansvar og risiko.

Eiendommens faste, løpende 
kostnader

1) Fellesutgifter
Fellesutgifter vil avhenge av 
hvilke tjenester sameiet ønsker 
utført i felles regi, og fordeles 
iht. vedtektene. Månedlige 
fellesutgifter er stipulert til kr 
16,- pr. m² pr måned for første 
driftsår, hvor man har lagt til grunn 
at forsikring på bygget, strøm på 
fellesarealer, vaktmestertjenester 
som snømåking og renhold 
er inkludert. Endelig budsjett 
fastsettes på sameiermøte. Det tas 
forbehold om endringer i stipulerte 
fellesutgifter, da dette er basert 
på erfaringstall. Fordelingsnøkkel 
for fordeling av utgifter reguleres 
i sameiets vedtekter, og bygger i 
utgangspunktet på sameierbrøk. 
Enkelte elementer i budsjettet 
kan i vedtektene fastsettes til 
fordeling likt på alle seksjoner, eller 
etter forbruk. Selger vil engasjere 
forretningsfører for sameiet 
for første driftsår. Kostnader 
for dette er tatt inn i budsjett 
for fellesutgifter. Alle sameiets 
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kostnader skal fordeles etter 
eierbrøk.

2) Kommunal eiendomsskatt 
Det er på salgstidspunktet ikke 
eiendomsskatt for boligene.

3) Eventuelle andre offentlige 
avgifter
Kostnader for vann, avløp og 
renovasjon fremkommer av Fjell 
kommune sine nettsider.

Stipulert overtagelse
Boligen planlegges ferdigstilt 
i 3. kvartal år 2019, – under 
forutsetning om vedtak om 
igangsetting innen 15.11.2017. 
Dette gjelder ikke som en 
bindende frist for å ha boligen 
klar for overtagelse, herunder ikke 
grunnlag for å kreve dagmulkt. 

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

Selgeren kan kreve overtagelse 
inntil fire måneder før den 
avtalte fristen til å ha boligen 
klar til overtagelse. Selgeren 
skal skriftlig varsle om dette 
minimum to måneder før det nye 
overtagelsestidspunktet. Det 
eksakte overtagelsestidspunktet 
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 medføre 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 
utleieenhet, men kan leies ut 
til boligformål. Se eventuell 

tilleggsinformasjon fra vedtektene 
vedrørende aldersbestemmelser for 
Bukk 3. 

Heftelser
Boligen selges fri for 
pengeheftelser 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  
ERKLÆRING/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 
tilhørende 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 
betalingsplan
Se vedlagte prisliste. 

Omkostninger

Det skal i tillegg til kjøpesummen 
betales følgende:

Dokumentavgift 2,5 % av andel 
tomteverdi kr. 8 750,- 
Tinglysningsgebyr for skjøte/
hjemmelsdokument kr 525,- 
Tinglysingsgebyr pr. 
panterettsdokument kr 697,- 
Á konto innbetaling til sameiet kr 
5.000,-  
Totale omkostninger utgjør med 
dette kun Kr 14 972,-

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

Dokumentavgiften utgjør  
2,5 % av tomtens salgsverdi 
på tinglysingstidspunktet for 
den enkelte seksjon. P.t. er 
tomteverdien antatt å være ca.  
kr. 4.300,- pr kvm BRA for boligen. 
Det tas forbehold om endring i 
tomteverdien 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. 
bustadoppføringslova § 12. 

20 % dersom kjøper er å regne som 
profesjonell.
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Beløpet må være fri kapital, dvs. 
at det ikke kan være knyttet vilkår 
til innbetalingen som medfører 
at selger ikke kan disponere over 
beløpet. Renter på klientkonto 
tilfaller kjøper frem til § 47 garanti 
er stilt, eller skjøtet er tinglyst, 
forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger 
betales ved overtagelse.

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

Pr. 01.01.2017 ble 
bustadoppføringslova 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=bustadoppføringslova 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 retten 
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 60 % av boligene er solgt og 
nødvendige offentlige tillatelser for 
igangsetting av byggearbeidene er 
gitt. Dersom disse forbeholdene 
ikke er avklart innen 15.11.2017 
har selger rett til å kansellere 
kontrakten. Kjøper har i en slik 
situasjon rett til å få innbetalt 
beløp samt opptjente renter på 
klientkonto tilbakebetalt. 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 
tegninger. Det tas forbehold om 
justeringer og endringer av fasader 
og utomhusplanen.

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

Kjøper er kjent med at 
kjøpekontrakten 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 eventuelle 
offentlige pålegg i byggesaken. 
Det gjøres oppmerksom på at 
frihåndstegninger, perspektiver, 
utomhusplan, plantegninger og 
bilder i prospektet er av illustrativ 
karakter og inneholder derfor 
detaljer som farger, innredninger, 
møblering, beplantning og 
arkitektoniske detaljer m.v. 
som ikke inngår i leveransen. 
Stiplede løsninger/ innredninger 
leveres ikke. Plantegninger og 
illustrasjoner som viser ulike 
innredningsløsninger er ment som 
illustrasjoner for mulige løsninger. 
Disse løsningene inngår ikke i 
standardleveransen. Tegningene 
i prospektet bør ikke benyttes 
som grunnlag for nøyaktig 
møbelbestilling, da målestokkavvik 
kan forekomme ved trykking/ 
kopiering. Det tas forbehold 
om at sjakter og føringsveier for 
VVS-installasjoner kan bli endret. 
Entreprenøren har ansvaret for 
oppfølging 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 forbeholder 
seg retten til å foreta endringer 
som en del av detaljprosjekteringen 
og i forhold til krav fra kommunale 
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myndigheter. Eksempel på 
endringer; nedforinger/
innkassinger som følge av 
tekniske føringer, sjakter for 
tekniske føringer, vindusformater, 
fasademateriale, 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 forbehold 
inntatt i Salgsbrosjyre og kontrakt. 

Utbygger forholder seg retten til å 
tildele parkeringsplasser og boder.

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

1) Prisliste datert 01.02.17
2) Leveransebeskrivelse datert   
    30.01.17
3) Plantegninger datert 18.01.17 
4) Fasadetegninger datert 18.01.17 
5) Foreløpige vedtekter
6) Selgers prospekt
Ved avvik mellom informasjon 
gjelder dokumentene i den 
rekkefølge som er nevnt over. 
Lovpålagte opplysninger om 
eiendommen er ufullstendig uten 
alle vedlegg.

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet er sist revidert 
dato: 07.02.17

VIKTIG INFORMASJON

Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om 
avtale med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova) 13. juni 
1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er 
profesjonell og kjøper er forbruker. 
Dette innebærer blant annet at 

kjøper har krav på garantier ihht. 
bustadoppføringslova § 12.

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

Likningsverdi
Eiendommens likningsverdi 
fastsettes etter ferdigstillelse 
i forbindelse med første 
likningsoppgjør. Likningsverdien 
fastsettes med utgangspunkt 
i en kvadratmeterpris som 
årlig bestemmes av Statistisk 
Sentralbyrå. Likningsverdien for 
primærboliger (der boligeier er 
folkeregistrert per 1. januar) og 
sekundærboliger (alle andre boliger 
man måtte eie) fastsettes etter 
forskjellige brøker. Se nærmere info 
på www.skatteetaten.no.

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

Selger utarbeider en tilvalg-/
endringsmeny som angir aktuelle 
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 byggearbeidene. Selger er 
heller ikke forpliktet til å utføre 

endringer eller tilleggsarbeider 
som vil føre til ulempe for selger 
som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å kreve endringer eller 
tilleggsarbeider. Selger har rett 
til å ta seg betalt for utarbeidelse 
av pristilbud, tegninger m.v. jf. 
Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet 
til å utføre endringer eller 
tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med mer enn 15 % jf. 
Bustadoppføringslova § 9. 

Etter igangsetting vil det gis frister 
for tilvalg og endringer. Inngås 
kjøpsavtale etter igangsetting er 
kjøper kjent med at frister for 
tilvalg og endringer kan være 
utgått. Kjøper er oppfordret til å ta 
forbehold i kjøpetilbudet dersom 
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 
gjennomføringen av en 
transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 
nr. 11 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 
oppdragsgiver og/eller eventuelle 
reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. 

Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav til 
legitimasjon 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 
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medføre for oppdragsgiver og/eller 
eventuelle reelle rettighetshavere 
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 yttervegger inklusive 
evt. boder, samt P-ROM som er 
BRA fratrukket innvendig bod/
sekundærrom. På tegningene kan 
det også være angitt et romareal 
som er nettoarealet innenfor 
omsluttende vegger. Det tas 
forbehold om mindre avvik for de 
oppgitte arealer, da beregningene 
er foretatt på tegninger.

Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse 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 
finanskonsern tilbyr DNB Bank 
ASA alle typer banktjenester til 
konkurransedyktige 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 
låneforespørsel. 

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 
internavregning mellom enheter 
i konsernet som ikke gir økte 
kostnader for kunden. Den enkelte 
megler mottar ingen godtgjørelse 

relatert kjøpers valg av finansiering, 
og mottar heller ingen godtgjørelse 
for formidling av kontakt til DNB 
lånekonsulenter. 

Forbrukerinformasjon ved  
inngivelse av kjøpetilbud:
Alle bud og budrelatert 
kommunikasjon med megler 
skal foregå skriftlig. Megler har 
ikke anledning til å formidle 
opplysninger om bud som ikke er 
gitt skriftlig. Megler vil likevel gi 
deg opplysninger og råd underveis 
i prosessen. Dette behøver ikke 
gjøres skriftlig. 

Gi kun skriftlige bud. Det samme 
gjelder budforhøyelser og motbud.

Budet må ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Uansett bør ikke budet 
ha en akseptfrist på mindre enn 30 
minutter fra budet inngis.

Det første budet skal inngis på 
DNB Eiendom sitt 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. bankkort, 
pass eller førerkort) til megler 
sammen med ditt første bud, eller 
du viser legitimasjon til megler 
direkte. 

Førerkort anbefales dersom du 
sender legitimasjon via SMS eller 
mail. 

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

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

Du kan velge mellom følgende 
når du skal sende bud: Innlevere 

direkte til megler, per e-post, per 
SMS eller per fax. E-postadressen, 
fax- og telefonnummer til det 
aktuelle kontoret finner du i 
salgsoppgaven. 

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

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

Selger vil gi sin aksept av bud 
skriftlig til megler, som så 
videreformidler aksepten til den 
budgiver som får aksept på budet, 
med informasjon til øvrige bud- 
givere og interessenter. 

Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig 
som mulig med hensyn på 
finansiering, finansinstitusjonens 
kontaktperson samt andel 
egenkapital. 

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

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

I følge forskrift om eiendoms-
megling § 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 
anonymisert budjournal.
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Generelt 
Sameiet Bukkeleitet 3 består av 
5 bygg på gnr.35 bnr. 686 og 687 
i Fjell Kommune. Prosjektet har 
adkomst fra Geitevikja. Prosjektet 
organiseres som boligsameie med 
eierseksjoner, og er forbeholdt 
personer med alder 55 år og eldre.

Totalt vil sameiet inneholde 40 
boenheter, 1 fellesrom, boder og 
parkeringsanlegg. Boligenhetene 
fordeler seg på 5 bygg. Hus 1,2 og 
3 bygges over parkeringsanlegget, 
hus 4 og 5 bygges med gulv 
på grunn. Det leveres ferdig 
opparbeidet utomhus areal.

Byggene planlegges levert som 
lavenergi iht. NS3700. Det 
gjøres allikevel oppmerksom på 
at enkeltleilighetene ikke alene 
tilfredsstiller kravet til lavenergi, 
da dette gjelder bygget i sin helhet. 
Arbeidene utføres iht. plan- og 
bygningsloven, byggeforskrifter 
(TEK10) og andre aktuelle 
byggeregler som er/var gjeldende 
da det ble søkt om rammetillatelse 
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 byggebransjen. Innvendige dekker 
som parkett og flis utføres med 
toleranseklasse RC/PC. Det gjøres 
særskilt oppmerksom på at felles 
trapper i trappehus skal anses 
som utvendig trapp når det gjelder 
toleranser.

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

Bygging kan skje i flere byggetrinn. 

Boliger og fellesanlegg i 
senere byggetrinn vil inngå i 
sameiet og dette kan innebære 
omseksjonering av sameiet før 
eller etter ferdigstillelse. Dersom 
det er usolgte leiligheter ved 
ferdigstillelse av prosjektet, har 
utbygger rett til å leie ut seksjoner 
frem til de selges.

Ferdigstillelse og overlevering av 
leiligheter til boligkjøperne og 
fellesanlegget til sameiet vil 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 
tegninger og illustrerende bilder 
som ikke eksplisitt er beskrevet 
i dette dokumentet, inngår ikke i 
leveransen. Symboler og møbler 
vist i tegninger er ikke målriktig og 
kan avvike i forhold til levert utstyr.

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

Deler av utomhusanlegget og 
fellesarealer vil ferdigstilles ved 
senere byggetrinn og overleveres 
til interimsstyret eller styret for 
sameiet når styret er etablert og de 
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 nødvendig, 
disse skal vedlikeholdes av 
sameiet. Støttemurer og eventuelle 
sikringsgjerder vil bli etablert i 
samsvar med avdekket behov 
etter at det er foretatt avgraving, 
sprenging og terrengarrondering.

Garasje
P-plass i felles garasje leveres til 
de boligene som har dette angitt 
i prislisten. Garasjeport leveres 
med motordrift og én fjernkontroll 
til hver bolig som selges med 
parkeringsplass. Utbygger og 
senere styret har anledning til å 
omfordele parkeringsplasser/ HC- 
parkeringsplasser til dem som kan 
dokumentere behov for dette.

Ladepunkt for el-bil
Det vil bli lagt opp hovedinfra-
struktur for el-bil lading (ikke 
ladepunkt). Dersom kunder 
ønsker ladepunkt for elbillading 
må dette bestilles og betales 
direkte til elektro entreprenør i 
tilvalgsprosessen. Det vil kunne 
bli noen begrensinger for antall 
ladepunkt av hensyn til kapasitet.

Sykkelparkering
Det blir sykkelparkering som vist på 
tegning.

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

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BUKK 3
TOMT - B3
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Sameiets plikter og øvrige 
rettighetsforhold
Sameiet ved styret skal stå for drift 
og vedlikehold av fellesanlegget 
og har mandat til å kreve 
dekket sine driftskostnader og 
avsetninger gjennom innkreving 
av felleskostnader som er fordelt 
etter seksjonsbrøk/eiebrøk. 
Felleskostnadene skal dekke 
alle felles driftskostnader. Her 
inngår også organisering og evt. 
leie av utstyr til vask av faste 
vinduer som ikke kan vaskes fra 
innside eller balkong. Budsjettet 
for felleskostnader beregnet 
ved kjøp er orienterende. Styret 
kan velge å trekke ut eller legge 
til ytelser. Utbygger kan avgi 
erklæringer som tillater å ha 
liggende (og vedlikeholde) tekniske 
installasjoner i grunnen.

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

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

For hus 3, 4,og 5 vil det vurderes 
andre konstruksjonsprinsipper. 
Det vil stå byggherren fritt å velge 
dette så lenge alle krav til byggene 
oppfylles.

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

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

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

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

Terrasser på bakkeplan på stueside 
leveres med tregulv uten rekkverk.

Gulv i sportsboder og teknisk rom 
leveres som betonggulv.

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

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

Tømmerarbeider
Ytterveggene bygges i hovedsak 
med bindingsverk i tre med 
nødvendig veggtykkelse for å 
oppnå forutsatt isolasjonsverdi. 
Ytterveggenes innside og 
innervegger vil bli utført med  
13 mm gipsplater foruten vegger 
mot naboleilighet som leveres 
som sparklet og malt betong. 
Utvendig vil veggene bli bygget 
med nødvendig vindsperre, 
lekter, trekledning og/ eller 
platematerialer.

Innvendige vegger i leilighetene 
bygges opp med bindingsverk av 
tre eller stål og et lag 13 mm gips 
på hver side. Innervegger isoleres 
ikke annet enn veggene rundt bad. 
Avhengig av føringsveier for vann, 

avløp og ventilasjon, kan takene i 
enkelte rom bli senket for å skjule 
tekniske installasjoner. Utbygger 
forbeholder seg retten til å kunne 
kle inn enkelte konstruksjoner i tak 
– isteden for, og eventuelt i tillegg 
til, å senke takene. Innvendige 
takflater for øvrig utføres i sparklet 
og malt betong. Utbygger tar 
videre forbehold om rett til å kunne 
utføre innkassinger for vertikale og 
horisontale rør- og kanalføringer.

Yttertak blir dimensjonert og 
bygget opp forskriftsmessig. Isolert 
og tekket med takbelegg.

Gulv med parkett leveres med 
lakkerte eikelister. Dør- og 
vinduslister leveres fabrikkmalt 
med tilnærmet hvit farge. Lister 
leveres med synlig spikring. 
Vindustilsetninger leveres 
fabrikkmalt med tilnærmet hvit 
farge.

Skillevegger mellom sportsboder 
og mellom sportsboder og garasje 
(hvor sportsboder er plassert i 
garasje) leveres med vegger av 
netting eller trekledning.

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 
legges som hovedprinsipp med 
lengderetning parallelt med 
rommenes lysinnfall. Unntak fra 
dette kan av praktiske årsaker 
forekomme. Bodrom med sluk vil få 
vanntett belegg.

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 
aluminiumsbeslått) med farge som 
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bestemmes av arkitekten. På grunn 
av glassenes høye isolasjonsverdi 
kan det under enkelte værforhold, 
særlig vår og høst, oppstå 
duggavsetning på glassenes utside. 
Dette er ikke skadelig for vinduene 
og betyr bare at vinduene holder 
høy kvalitet og har lite varmetap. 
På dager med mye sol kan dette 
også medføre at innetemperaturen 
blir høy og at man må lufte. 
Solskjermer vil kunne redusere 
forekomster av dugg og oppheting, 
men dette er ikke inkludert i 
leveransen. Solskjermer må evt. 
bestilles, monteres og betales av 
kjøper etter overtakelse. Utbygger 
og arkitekt forbeholder seg retten 
til å endre vindusinndeling.

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

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

Dører i fellesarealer velges av 
utbygger i samråd med arkitekt.

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

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

Overgangen mellom tak og 
vegger fuges med akryl. Det kan 
forekomme noe sprekkdannelse. 
Det samme gjelder i hjørner 

generelt hvor sprekkdannelse 
normalt oppstår som følge 
av materialbevegelse. Slike 
sprekker anses ikke som 
reklamasjonsberettigede.

Utvendig trekledning behandles 
med to strøk beis, oljedekkbeis 
eller maling som bestemmes av 
arkitekt i samråd med utbygger, 
eventuelt leveres ferdigbehandlet 
tre kledning, Royal impregnert 
eller tilsvarende. Eventuell 
forhåndsbehandling teller som 
ett strøk. Synlige vegger og tak 
av betong i fellesboder, garasje, 
sportsboder og tekniske rom 
støvbindes med hvit farge. 
Trapperom leveres med malte 
overflater.

Kjøkken, bad og garderober
Kjøkken leveres i fabrikat 
Norema, 228 cm høyde med 
fronter i Parallell Hvit Grepsløs 
og innvendige skjulte 107 
graders hengsler m/demping på 
alle dører, samt fulluttrekk og 
demping på skuffer. Synlige sider 
på kjøkkeninnredningen kommer 
i hvit folie. Benkeplater leveres i 
laminat i 30 millimeter tykkelse 
med rett forkant og underlimt 
vask. 20 andre kjøkkenfronter fra 
Norema i samme prisgruppe kan 
bestilles etter boligkjøpers valg ved 
henvendelse til Norema. Følgende 
integrerte hvitevarer er inkludert; 
ovn, keramisk topp, kombi kjøl/
frys og oppvaskmaskin av type 
Siemens.

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

Bad, vaskerom og WC
Baderoms innredning leveres 
som 60, 80 og 100 cm løsning 
(avhengig av boligtype) 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. sengeplass, 
med innvendige skjulte 107 graders 
hengsler, fronter i Atrium Hvit og 
Hvit Knott.

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

Avløpsanlegg føres dels innstøpt 
i vegger og med avgreninger i 
etasjedekker og dels i sjakter. Der 
hvor opplegg føres innfelt/skjult 
i sjakter/ innkassinger 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 
monteres i hver leilighet
• 1stk. ettgreps kjøkkenbatteri 

m/svingbar tut og 
oppvaskemaskinkran.

• 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 

40



Bukkeleitet

servantbatteri og avløpsgarnityr.

• 1stk. kran for vaskemaskin (kan 
komme på separat vaskerom).

• 1stk. avløp/ avløpstrakt på vegg 
for vaskemaskin m/ avløp og 
vannlås i eller utenpå vegg (kan 
komme på separat vaskerom).
Spesielt for leiligheter med ekstra 
bad

• 1stk. ettgreps dusjbatteri 
(sparedusj) komplett med 
dusjgarnityr.

• 1stk. baderomsluk pr. bad. 
Det kan tilkomme tilleggssluk. 
Plassert av teknisk rådgiver.

• 1stk. veggmontert hvitt klosett.

• 1stk. baderomservant, komplett 
utrustet med ettgreps servant 
batteri og avløpsgarnityr.

Spesielt for leiligheter med  
ekstra WC
• 1stk. baderomservant, komplett 

utrustet med ettgreps servant 
batteri og avløpsgarnityr.

• 1stk. veggmontert hvitt klosett.

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

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

• 1 stk. utvendig spylekran pr. bygg.

Varmeanlegg
For hus 1, 2 og 3 leveres sentralt 
varmepumpeanlegg med luft-til-
vann løsninger (fellesanlegg). Det 
leveres radiator eller viftekonvektor 
som vist på tegning. Det leveres 
vannbåren gulvvarme i baderom. 
For separat WC kan det leveres 
elektriske varmekabler, eventuelt 
vannbåren varme i gulv. Radiator/ 

viftekonvektor kan bli flyttet under 
detaljprosjektering.

For hus 4 og 5 leveres lokalt 
varmepumpeanlegg, Nibe 
eller tilsvarende. Det leveres 
radiator eller viftekonvektor 
som vist på tegning. Det leveres 
vannbåren gulvvarme i baderom, 
for separat WC kan det leveres 
elektriske varmekabler, eventuelt 
vannbåren varme i gulv. Radiator/ 
viftekonvektor kan bli flyttet under 
detaljprosjektering.

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

Ventilasjon

Følgende utstyr leveres og  
monteres i hver leilighet:

Det leveres roterende 
ventilasjonsaggregat for 
varmegjenvinning. 1stk. aggregat, 
montert i bod, bad eller kjøkken. 
Aggregatet betjener leiligheten 
med balansert, filtrert og 
forvarmet friskluft basert på 
varmegjenvinning. Til-luft tilføres 
stue/oppholdsrom og soverom. 
Avtrekk skjer via bad/WC (bod) 
og kjøkken. Kjøkkenhetten har 
”by-pass” funksjon i forhold til 
varmegjenvinner.

Avkast føres fra aggregat, via 
innstøpt kanal eller i sjakt, 
over tak. Luftinntak føres fra 
ytterveggsrist og kanal til aggregat. 
For avtrekk på kjøkken leveres 
avtrekkshette (volumhette) utstyrt 
med lys, vaskbart fettfilter og 
bryter for kapasitetsregulering. 

Betjening av ventilasjonsanlegg 
styres fra panel som plasseres av 
ventilasjonsrådgiver og utbygger.

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

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

Strømforsyning
Strømforsyningen føres via 
jordkabel frem til felles inntaks- og 
målerskap i hver etasje og videre 
til leilighetene. Sikringsskap med 
automatsikringer monteres i 
leilighetene med plassering 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 installasjonene 
monteres synlig.

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

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

Som elektriske punkter regnes:
• Lyspunkt i vegger og tak

• Lysbrytere

• Stikkontakter inkl. elektriske 
vannlåser/komfyrvakt
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• Opplegg for varmekabler, 
termostat og ovn

• Telefonuttak/ datakontakter

• Brannalarm

• Ringeklokke

• Antenneuttak og punkter til 
kabel-tv

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

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

Smarthusfunksjonalitet
Boligen utstyres med 
smarthusfunksjonalitet med 
grunnpakke som styrer varme i 
boligen og dørtelefoni. Løsningen 
kan bygges ut/suppleres med 
ytterligere funksjonalitet under 
tilvalgs prosessen.

Ringeanlegg
Det leveres video dørtelefon med 
panel utvendig ved hoved inngang 
og betjeningsenhet i hver bolig. I 
tillegg leveres ringeklokke ved hver 
inngangsdør til bolig.

Radio, TV og telefoni
Det blir installert Komplett 25 
fra Canal Digital som inkluderer 
internettforbindelse (25Mbps), 
kabel tv med digital grunnpakke 
med pt. 36 faste + 15 valgfrie 
kanaler og T-We PVR dekoder. 
Månedskostnad 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 og garasjer
Det leveres 1 sportsbod til hver 
leilighet. Sportsboden må regnes 
som ikke oppvarmet/uklimatisert 
sone og er kun beregnet på lagring 
av utstyr som dekk, sykler og 
annet som tåler slik oppbevaring. 
Det leveres fellesbelysning, 
fellesbryter og uttak som vist 
på tegning. Kostnader fordeles i 
felleskostnader.

Boss
Søppelanlegg leveres iht. FjellVAR 
sine spesifikasjoner.

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

Bergen, 30.01.2017
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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


