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BROMSTAD ALLÈ AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:

Snitt RammesøkA30-03
PROSJ.NR: BYGGHERRE:

1:400
MÅLESTOKK:

1404.0 17.04.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag
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KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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BROMSTAD ALLÈ AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:

Fasade ØstA20-33
PROSJ.NR: BYGGHERRE:

1:300
MÅLESTOKK:

1404.0 17.04.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag

66,06

69,90

KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
TRONDHEIM Målestokk
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BROMSTAD ALLÈ AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:

Fasade SørA20-32
PROSJ.NR: BYGGHERRE:

1:250
MÅLESTOKK:

1404.0 15.06.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag

72,00

KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
TRONDHEIM Målestokk
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BROMSTAD ALLÈ AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:

Fasade VestA20-34
PROSJ.NR: BYGGHERRE:

1:300
MÅLESTOKK:

1404.0 15.06.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag

70,55 70,35

72,70

KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
TRONDHEIM Målestokk
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BROMSTAD ALLÈ AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

SKIBNES ARKITEKTER AS SKIBNES ARKITEKTER AS

FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:

Fasade mot BromstadveienA20-31
PROSJ.NR: BYGGHERRE:

1:250
MÅLESTOKK:

1404.0 15.06.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag

KARTUTSNITT 
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
TRONDHEIM Målestokk
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FASE:PROSJEKT: DATO: INNHOLD:
SamleplanerHUS A

PROSJ.NR: BYGGHERRE:
1:200
MÅLESTOKK:

1404.0 17.04.18
TEGN.NR.:

Bromstad Allé Bromstad Allé AS Prisgrunnlag
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1404.0 Bromstad Allé Bromstad Allé AS
PROS.NR: PROSJEKT: BYGGHERRE: DATO: TEGN.NR: INNHOLD: MÅLESTOKK:FASE:

HUS B SamleplanerPrisgrunnlag 17.04.18
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TAKTERRASSE

TAKTERRASSE

B4-1
112,0 m²

B4-2
118,0 m²

Gang/entré
10,7 m²

Bad
3,4 m²

Stue/kjøkken
51,6 m²

Gang/entré
11,5 m²

Bad/vask.
5,3 m²

Stue/kjøkken
49,4 m²

Bad
3,4 m²

Bad/vask.
5,5 m²

Bibl/kontor/sov
10,0 m²

Bod
1,8 m²

Bibl/kontor/sov
13,9 m²

Bod
3,1 m²

Sov
13,2 m²

Sov
8,5 m²

Sov
13,2 m²

Trapp/heis
CA: 20,8 m2

Trapp/heis
CA: 20,8 m2

Sov
13,2 m²

N

HUS B, 4. ETASJE

HUS B

HUS B, 1. - 3. ETASJE

SAMLETEGNINGER SALG, 11.06.18 1:200/A3



1404.0 Bromstad Allé Bromstad Allé AS
PROS.NR: PROSJEKT: BYGGHERRE: DATO: TEGN.NR: INNHOLD: MÅLESTOKK:FASE:

HUS C SamleplanerPrisgrunnlag 17.04.18

19,6 m2

6,6 m2

6,6 m2 6,6 m2

12,6 m2

6,3 m2

9,9 m26,3 m2

 1
4 

x 2
36

 =
 3

 3
00

C1-1
69,1 m²

C1-4
59,6 m²

C1-5
43,6 m²

C1-8
61,1 m²

C1-6
43,6 m²

C1-7
43,6 m²

C1-3
38,3 m²

C1-2
38,3 m²

Bod
2,7 m²

Sov
11,6 m²

Sov
11,6 m²

Bad
4,5 m²

Bod
2,7 m²

Bod
3,2 m²

Bad
4,5 m²

Bod
3,2 m²

Stue/kjøkken
19,0 m²

Gang
3,9 m²

Bad
4,5 m²

Gang
5,7 m²

Stue/kjøkken
25,4 m²

Bad
4,5 m²

Bod
3,2 m²

Stue/kjøkken
27,9 m²

Bad
5,3 m²

Bad
4,5 m²

Gang
9,1 m²

Bad
4,5 m²

Gang
3,9 m²

Stue/kjøkken
16,3 m²

Stue/kjøkken
14,8 m²

Gang
5,4 m²

Stue/kjøkken
19,0 m²

Gang
3,9 m²

Stue/kjøkken
19,0 m²

Gang
3,9 m²

Bod
3,1 m²

Bad
5,3 m²

Entré/gang
6,6 m²

Stue/kjøkken
22,2 m²

Bod
0,4 m²

Bod
0,4 m²

Sov
9,8 m²

Sov
10,3 m²

Sov
8,2 m²

Sov
10,3 m²

Sov
10,3 m²

Sov
11,4 m²

Sov
11,4 m²

Sov
11,7 m²

Sov
7,8 m²

65,0 m2

20,9 m2

20,6 m2

6,6 m2 6,6 m2

12,6 m2

9,9 m26,3 m2

 14 x 236 = 3 300

TAKTERRASSE

TAKTERRASSE

TAKTERRASSE

C4-1
70,2 m²

C4-2
59,6 m²

C4-5
61,1 m²

C4-3
43,6 m²

C4-4
43,6 m²

Bod
3,1 m²

Bod
2,3 m²

Bad
5,3 m²

Stue/kjøkken
32,1 m²

Entré/gang
5,4 m²

Entré/gang
6,6 m²

Stue/kjøkken
22,2 m²

Bad
4,5 m²

Bod/gard
1,7 m²

Bad
4,5 m²

Bod
3,2 m²

Stue/kjøkken
19,0 m²

Gang
3,9 m²

Sov
11,6 m²

Bod
2,7 m²

Bad
4,5 m²

Gang
5,7 m²

Stue/kjøkken
25,4 m²

Bod
0,4 m²

Bad
4,5 m²

Bod
3,2 m²

Stue/kjøkken
19,0 m²

Gang
3,9 m²

Sov
11,7 m²

Sov
7,8 m²

Sov
8,9 m²

Sov
12,1 m²

Sov
10,3 m²

Sov
8,2 m²

Sov
10,3 m²

1:200/ A3

N

HUS C, 4. ETASJE

HUS C, 1. - 3. ETASJE

SAMLETEGNINGER SALG, 11.06.18

HUS C



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken J

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185383  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

84
800 600 800 650600 600 600

1150

600

76

4734

1826Leilighet B1-1, B2-1, B3-1

Kjøkkentype J

Tilhørende bad:

80cm bredde

A080293 W106016D A080001

A100551L

A060001
A060001 A060001

H060750

A040001A060707A040001

W339070L

D060002

D050002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken L

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185387  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

42
600 600600600 650400 600 400

1150

500

33

4492

1683

Leilighet B1-3, B2-3, B3-3

Kjøkkentype L

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 A060707W106016DA060000

A100551L

A050001

A040001 A060293 A040001

D080002 D080002 D060002 D060201 D040002 D060002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken M

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185388  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600 600 600 600 650600

1150

300

102

4000

1552

Leilighet B1-4, B2-4, B3-4

Kjøkkentype M

Tilhørende bad:

100cm bredde

H060750 A060707 W106016D A060000

A100551L

A030001

A060001

A080293A060001

W339070L

D060002 D060201 D060002 D060002

D065042R

D080002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken O

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185401  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600600 650800 800
15

600

600

1150

200

54

3465

2604

Leilighet B4-2

Kjøkkentype O

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750

H060705

A060430W106016D

A100551L

A020001

A080000 A080293
D065042R

D070002

D060201D080002D080002D060002

A060001 A080293

W339070L



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken N

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185399  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

650 600 600 400
16

54

600

600

300

1050

2266

2604

Leilighet B4-1

Kjøkkentype N

Tilhørende bad:

100cm bredde

H060750

A060707

A030001

A100561R
A060000 W106016D A040001

D030002

D060201

D040002

D065042L
D080002 D080002

A060001A080293

W339070L



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken Q

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185996  , Tegningsnr: 1

2018-06-13, Revisionsnr: 1

2018-06-13

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

200
600 650

1050

450

400

600

1500

2600
Leilighet C1-2, C2-2, C3-2

Kjøkkentype Q

Tilhørende bad:

80cm bredde

A020001 A060707
A100561L

W106018D

A040293

H060750

D020002 D060201

D090002

D040002

D060043



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken QS

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185998  , Tegningsnr: 1

2018-06-13, Revisionsnr: 2

2018-06-13

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

200600650

450

400

600

1050

1500

2600
Leilighet C1-3, C2-3, C3-3

Kjøkkentype QS

Tilhørende bad:

80cm bredde

A020001A060707

W106018D

A040293

H060750

D020002D060201

D090002

D040002

D060043

A100561R



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken S

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185416  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600900

900

450

600

400

500

1500

3000

Leilighet C1-5, C1-6, C1-7

C2-5, C2-6, C2-7, C3-5, C3-6

C3-7, C4-3, C4-4

Kjøkkentype S

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750A090041R

W106018D

A060707

A040293

D030002
D060043

D045002

D060201

D040002

D080002

A050000



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken R

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185414  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

11
600 600 1150

16

650

600

600

600

400

2377

3000

Leilighet C1-4, C2-4, C3-4, C4-2

Kjøkkentype R

Tilhørende bad:

60cm bredde

W106016D A060000
A100551R

W322031

A060707

A060293

H060750

A040001

D060002 D060002 D050002

D065042L

D040002

D060201

D060002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken P

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185405  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

9008001186

100

600

900

500

600

650

600

600

800

2886

2700
2822

Leilighet C1-1, C2-1, C3-1

Kjøkkentype P

Tilhørende bad:

60cm bredde

H060750

A090041R

A050001

A060707

A080293
A100551L

A060000

W106016D

A080001

D050002

D060201

D040002

D040002
D060002

D060002

D060002

D080002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken T

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185417  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

50
600 600 1050400

650

600

600

200

2700

2760

Leilighet C1-8, C2-8, C3-8, C4-5

Kjøkkentype T

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 A060707
A100561R

A060000

W106016D

A020001

A040293

D040002 D060201 D060002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken U

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185419  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600 600 600 1007600

650

600

300

200
62

3407

1812
Leilighet C4-1

Kjøkkentype U

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 W106016D A060000
A100561R

A060293

A060707

A030001

A020001D020002

D060201

D030002

D065042R

D030002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken A

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185356  , Tegningsnr: 1

2018-07-04, Revisionsnr: 2

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

29
600600600600

30
800

3259

Leilighet A0-1

Kjøkkentype A

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750A060293A060707W106016D

D060002D060201D060002D080002

A080000



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken B

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185358  , Tegningsnr: 1

2018-07-04, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

500
50

600 450600400 600
55

3255

Leilighet A0-2

Kjøkkentype B

Tilhørende bad:

100cm bredde

H060750

W106018DA060000A040293 A060707

A050001

D045002D060002D040002 D060201

D050002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken C

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185361  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

32
450 600

50
200600600

2532

Leilighet A0-3

Kjøkkentype C

Tilhørende bad:

100cm bredde

W106018D H060750A020001A060707A060000

D060002 D045002 D060201 D020002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken D

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185366  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600600900
100

600

900

600

400

2200

3000
Leilighet A0-4

Kjøkkentype D

Tilhørende bad:

80cm bredde
H060750

A060000W106016DA090041R

A060707

A040293

D060002D090002
D060043

D030002

D060201

D040002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken E

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185372  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600 600
61

1150800

650

600

600

300

3211

2500
Leilighet A1-1, A2-1

Kjøkkentype E

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 A060707
A100551R

A080293

A060000

W106016D

A030001

D080002 D060201 D050002

D065042R

D060002

D090002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken ES

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185374  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600600
61

8001150

600

600

300

650

3211

2500 Leilighet A1-4, A2-4

Kjøkkentype ES

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750A060707 A080293

A060000

W106016D

A030001

D080002D060201D050002

D060002

D090002

A100551L

D065042L



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken F

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185375  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

61
600600650 600

600

1150

600

16

2511

3000 Leilighet A1-2, A2-2

Kjøkkentype F

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750A060707

W106016D

A100551R

A060293

A060000

W322031

D060002D060201
D065042R

D050002

D060002

D060002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken FS

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185377  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

61
600 600600 650

600

600

16

1150

2511

3000
Leilighet A1-3, A2-3

Kjøkkentype FS

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 A060707

W106016D

A060293

A060000

W322031

D060002 D060201

D050002

D060002

D060002

A100551L
D065042L



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken K

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185386  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

650 600600 600
45

400 400

73

600

1000

3295

1673

Leilighet B1-2, B2-2, B3-2

Kjøkkentype K

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750

A100561R
A060707A060000 W106016D

A060001A080293

A040001

A040001

W339070L

D030002

D065042L
D080002 D080002 D060201

D040002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken G

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185378  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600
52

600 5001150

650

600

800

600

600

2902

3600 Leilighet A3-1

Kjøkkentype G

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750A060707 A050001
A100551L

A060000

A080293

W106016D

A060001

D050002D060201D050002
D065042L

D080002

D090002

D090002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken I

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185381  , Tegningsnr: 1

2018-05-28, Revisionsnr: 1

2018-05-28

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

73
600 600 1150400

650

600

600

300

2823

3495

Leilighet A3-3

Kjøkkentype I

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 A060707
A100551R

A060000

W106016D

A040293

A030001

D040002 D060201 D050002 D060002



Kunde/Leveringsadresse:

HTH Prosjekttilbud

Haakon VII`s gate 11B,

7042 TRONDHEIM

Bromstad Alle

Bromstadekra  70 . ., Kjøkken U

7046 Trondheim

Butik:

HTH Kjøkken Trondheim AS

Haakon VIIs gt 11B

.

7041 TRONDHEIM

Selger: Kristian Eriksen

Info:

Model:

Tillbudsnr:

Revideret:

Opprettet:

Skala:

Lev. uke/år: 0 2018

Tegningen er kun en visuel visning

og ikke en ordre bekreftelse.

Athena MDF Hvit malet

TR185419  , Tegningsnr: 1

2018-05-29, Revisionsnr: 1

2018-05-29

Skalere til å passe (Dim. er ekskl. fronter)

Ordrenr:

(C) Copyright HTH Kjøkkenforum

www.hth.no

600 600 600 1007600

650

600

300

200
62

3407

1812
Leilighet C4-1

Kjøkkentype U

Tilhørende bad:

80cm bredde

H060750 W106016D A060000
A100561R

A060293

A060707

A030001

A020001D020002

D060201

D030002

D065042R

D030002



                                                                                                                                        

 

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS   –   PROSJEKTET BROMSTAD ALLÈ: 

Sendes til DNB Eiendom, mailadr: 

ERIK.OXAAL@DNBEIENDOM.NO 

FREDRICK.SOBSTAD@DNBEIENDOM.NO 
Oppdragsnummer: 80618127 

Prosjekt: Bromstad Allé, gnr. 13, bnr. 267   i Trondheim kommune 

Bolig/ leilighetsnummer:       

Oppdragsansvarlig: Erik R. Oxaal   &   Fredrick Søbstad Mobil: 482 34 493 Mobil: 986 45 628 

 

Undertegnede 1:  Fødselsdato: 

Undertegnede 2: Fødselsdato: 

Adresse:  Postnr./sted: 

E-post 1: E-post 2: 

Tlf 1: Tlf 2: Hjem: 

 

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris: 

 

Kr._______________________ - kroner _______________________00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. 

salgsvilkår i «Informasjon til kjøper»  med vedlegg, herunder prisliste, utbyggers kjøpekontrakt, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt.  

 

 Jeg/vi ønsker i tillegg å kjøpe garasjeplass til kr 200.000,-.  
 

Betalingsplan: 

kjøpesum samt alle omkostninger innbetales senest 3-5 arbeidsdager før overtagelse. 

Irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 14 dager etter avtale om kjøp 

inngås iht Bustadoppføringslovas §46 2. ledd og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers 

byggelånsbank. 
 

   Referanseperson og tlf. nr.: 

Långiver:  Kr 

Långiver:  Kr 

Egenkapital:  Kr 

 

Eventuelle forbehold/forutsetninger: 

 

 

Budet gjelder til og med den             kl.  

Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 en uke etter at megler mottok budet 

 

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for 

begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort 

kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl 15.00 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag. 

 

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. 

Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side 

samt informasjon om avslag eller aksept. 

 

 

________________________ _________________________ ________________________ 

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 

          
            

 

 

Kopi av legitimasjon  Kopi av legitimasjon 
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________________            ________________ 

selger                                   kjøper 
   

KJØPEKONTRAKT 
Eierseksjon under oppføring 

 
Oppdrag:  
Formidling:  

80618127 
0 
  
 
 

Mellom: Bromstad Allé AS  org.nr.   919 916 737 
     
    
Adresse: c/o Fredensborg Bolig AS 

Stensbergsgata 27, 0170 Oslo 
tlf:  23 29 20 00 

  
   
   
heretter kalt Selger, og 
    
   født  <fødselsdato kjøper1> 
   født   
    
Adresse: <gateadresse kjøper1> tlf: <kjøpertlf> 
    
 
heretter kalt Kjøper,  
 
er i dag inngått følgende kjøpekontrakt. 
 
 
1. INNLEDNING 
 
Selger har prosjektert Bromstad Allè med 58 leiligheter på gnr. 13, bnr. 267 i Trondheim 
kommune med adresse Bromstaddekra 70, 7046 Trondheim. Selger er eier av Eiendommen. 
Hjemmelshaver til Eiendommen er Astrid, Ottar, Sigrud og Torunn Marie Vasseljen.  
 
Eiendommen vil bli fradelt, sammenføyd og deretter seksjonert iht. beskrevet organisering. 
Selger tar forbehold om å endre antall seksjoner.  
 
Kjøpekontraktens omfang fremgår av denne kjøpekontrakt med bilag som angitt i punkt 18. 
Selger har gjort kontrakten som ledd i næringsvirksomhet, og kjøper er en fysisk person som 
ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Avtaleforholdet er følgelig regulert av 
Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad av 13. juni 1997 nr 43 (”bufl.”).  
 
Kjøper har gjennomgått kjøpekontrakten grundig og bekrefter at denne erstatter alle eventuelle 
tidligere muntlige og skriftlige avtaler, diskusjoner, forbehold, alternativer, muligheter m.v. 
vedrørende leiligheten som ikke er uttrykkelig inntatt i kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten kan 
kun endres ved skriftlig tilleggsavtale undertegnet av begge parter.  
 
 
2. KONTRAKTENS OBJEKT 
 

Selger overdrar til kjøper leilighet nr.       samt antall        parkeringsplass(er), antall 

      sportsbod, antall       klesbod i [beliggenhet, for eksempel garasjeanlegg], samt 
ideell andel av sameiets fellesareal (i fellesskap benevnt «leiligheten»).  
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________________            ________________ 

selger                                   kjøper 
   

Endelig seksjonsnummer på leilighetene vil foreligge før overtakelse. Partene gir megler 
fullmakt til å føre seksjonsnummer på skjøte når seksjonsnummer foreligger. 
 
Parkeringsplasser og boder planlegges etablert som tilleggsareal/ eget realsameie til den 
enkelte seksjon. Selger forbeholder seg retten til å bestemme utforming, organisering og 
plassering av parkeringsplasser og boder. Selger forbeholder seg også retten til å eie og fritt 
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder ved salg eller utleie til andre 
enn seksjonseierne. Eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder planlegges etablert som en 
eller flere næringsseksjoner med selger eller den selger utpeker som seksjonseier.  
 
Alt utomhusareal vil bli tinglyst som fellesareal. Leiligheter på bakkeplan vil få eksklusiv 
bruksrett til markterrassen utenfor leiligheten. Bruksretten er beskrevet i vedtektene, og det 
aktuelle området fremkommer av situasjonsplanen som er vedlagt disse. Alternativt vil 
markterrassen bli tinglyst som tilleggsdel til seksjonen.  
 
Leiligheten overleveres kjøper i samsvar med spesifikasjoner i kvalitetsbeskrivelse og 
romskjema, samt eventuelle tilvalg og endringer som er avtalt skriftlig. Når det gjelder selgers 
forbehold om rett til endringer m.m., vises det til kvalitetsbeskrivelsen i prospektet. Tegninger og 
illustrasjoner i prospektet er kun av illustrativ karakter. 
 
 
3. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 

3.1 Kjøpesummen 

Kjøpesummen for leiligheten er NOK <kjøpesum>,-  00/100, ***00/100 som forfaller til betaling 
som angitt i punkt 4. 
 
Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres. 
 
Kjøpesummen innbefatter alle prosjekterings- og byggekostnader, tilknytningsavgift til offentlig 
vann og avløp samt elektrisitet. 

 

3.2 Omkostninger 

Kjøper skal betale for følgende omkostninger til megler samtidig med innbetaling av 
restkjøpesummen, jf. punkt 4.1 nedenfor:  
 

Dokumentavgift til statskassen  
(2,5 % av andel tomteverdi)     NOK  <A4>,- 
Eventuelt tinglysingsgebyr  
pr. pantobligasjon inkl pantattest     NOK  731,- 
Tinglysingsgebyr for skjøte     NOK  525,- 
Administrasjonsgebyr til forretningsfører   NOK  2 500,- 
Oppstartskapital sameiet     NOK  10 000,- 

           

 Totalt        NOK           ,- 
 
I tillegg kommer tinglysingsgebyr for ytterligere pantobligasjon(er) kjøper må tinglyse i 
forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 
 
All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal 
tinglyses må overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 
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________________            ________________ 

selger                                   kjøper 
   

4. OPPGJØR 

Oppgjøret etter denne kontrakten skjer gjennom [navn og adresse meglerforetak] («megler»). 

Megler overtar ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne kontrakten. 

 

 

4.1 Betaling av vederlaget 

Alle innbetalinger skjer til DNB Eiendom AS , heretter kalt megler, klientkonto nr. 
1506.09.57204. 
 
Oppgjøret foretas av DNB Eiendom, Seksjon Eiendomsoppgjør, 0021 Oslo, faks nr. 
22 00 88 64. Alle opplysninger og dokumenter vedrørende handelen vil bli oversendt til Seksjon 
Eiendomsoppgjør. Kopi av alle innbetalinger skal fakses til 22 00 88 64 slik at overtagelsen ikke 
blir forsinket/utsatt. Kvittering kan mailes til innbetalinger@dnbeiendom.no. merket med 
oppdragsnummer 80618127 
i mailens emnefelt. Husk i tilfelle å sladde personopplysninger, men de siste 5 siffer i kontonr. 
må fremgå. 
 
Kjøper innbetaler kjøpesummen slik: 
 
Kjøpesum inkl omkostninger senest 3 virkedager før overtakelsesdato NOK      ,- 
 
Forskuddet og eventuelle øvrige innbetaling(er) fra kjøper før overtakelsestidspunktet skal 
settes på sperret klientkonto i meglers bank. Dersom selger ønsker å disponere beløpet før 
overtakelse, må selger stille sikkerhet overfor kjøper i samsvar med bustadoppføringslovas § 
47.  
 
Kjøper er kjent med og aksepterer at når selger har stillet sikkerhet etter bufl. § 47 tredje ledd, 
vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto og kan kreve beløpet utbetalt. 
Opptjente renter etter at sikkerhet er stillet tilfaller selger. Sikkerheten for forskuddsbetalingen 
opphører ved tinglysing av skjøtet.  
 
Dersom selger ikke stiller sikkerhet etter bufl. § 47 annet ledd, skal det innbetalte beløp anses å 
være et depositum fra kjøper. Beløpet vil i så fall bli stående på meglers klientkonto frem til 
endelig oppgjør. Kjøper opptjener renter av beløpet frem til hjemmelen til leiligheten overføres til 
kjøper, jfr. bufl. § 46 første ledd. Kjøper og selger samtykker i at det deponerte beløp utbetales 
mot tinglyst skjøte. 
 
Selger samtykker i at megler kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen, herunder 
vederlag og utlegg, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett. Selger 
samtykker også i at megler løpende kan trekke fakturerte utlegg m.v. etter hvert som de 
forfaller. Utbetaling til megler forutsetter at sikringsdokument med urådighet er tinglyst på 
Eiendommen. 
 
Dersom hele eller deler av Kjøpesummen ikke er innbetalt til megler til rett tid, betaler kjøper 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til selger av ubetalt del av Kjøpesummen til fullt 
oppgjør er mottatt på meglers klientkonto Dersom eventuelle pantedokumenter i tinglysingsklar 
stand ikke er megler i hende innen to virkedager før overtakelse, og dette forsinker 
overtakelse/oppgjør, skal kjøper betale selger en erstatning tilsvarende forsinkelsesrente av 
hele Kjøpesummen til selger inntil pantedokument er mottatt i tinglysingsklar stand. Kjøper 
godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av eventuelt beløp innbetalt på meglers klientkonto. 
Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er 

mailto:innbetalinger@dnbeiendom.no
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________________            ________________ 

selger                                   kjøper 
   

avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse arbeidet og/eller heve 
kontrakten. 
 
Betaling for tilvalgs- og endringsarbeider faktureres og betales særskilt i henhold til punkt 9.2 
nedenfor.  

Kjøper må innbetale kjøpesummen, omkostninger, eventuelt vederlag for tilvalgs- og 
endringsarbeider samt eventuelle forsinkelsesrenter fullt ut før kjøper kan få tilgang til  bygget 
eller nøkler blir overlevert. 
 
Kjøpesummen blir utbetalt fra megler til selger når overtakelsen har funnet sted og skjøtet er 
tinglyst. 
 
Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtakelse 
eller etter at skjøte er gitt kjøper, jfr. bufl. § 57 andre ledd.  
 
Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av bufl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele 
sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at 
dette tapet – og derved kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli betydelig, bl.a. avhengig av 
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse. 
 

4.2 Garanti 

Selger skal stille garanti for rett oppfyllelse av kontrakten i henhold til buofl. § 12. Det er i 
kjøpekontrakten tatt forbehold om igangsettingstillatelse, forbehold til 70 % solgte leiligheter iht. 
totalverdi i prislisten og åpning av byggelån, jf. punkt 11, og det er da tilstrekkelig at selger stiller 
garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Dersom garanti ikke 
blir stillet av selger straks etter at forbeholdene er bortfalt, kan kjøper gi selger et skriftlig varsel 
med en frist på minst ti virkedager til å rette forholdet. Har selger heller ikke innen denne fristen 
dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med buofl. § 12, har kjøper rett til å heve avtalen. 
 
For perioden frem til overtagelse skal garantien være på 3 % av kjøpesummen. Fra overtakelse 
og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien utgjøre 5 % av kjøpesummen.  
 
Garantien stilles direkte til kjøper med kopi til megler. 
 
Selger kan kreve at kjøper skal stille garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon for rett 
oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. § 46 annet ledd.   
 
 
4.3 Innfrielse av lån og sletting av pengeheftelser 
 

Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert      , og har gjort seg kjent 
med denne.  
 
Leiligheten selges med følgende tinglyste rettigheter og forpliktelser (servitutter) på 
Eiendommen:  
 
2005/4148-1/107 ERKLÆRING/AVTALE 
01.03.2005 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. samt kabler for strøm, 
telefon og kabel-TV. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.  
 
Megler har kopi av tinglyste servitutter og heftelser. Leiligheten vil ved overtakelse være fri for 
panteheftelser med unntak av sameiets legalpanterett. 
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Følgende servitutter er planlagt tinglyst på eiendommen: 
 Gnr 13 bnr 1 vil få tinglyst rett til bruk av fellesgangsti iht. reguleringsbestemmelsene. 
  
I tillegg kan selger tinglyse ytterligere nødvendige erklæringer knyttet til atkomstretter, rør, 
ledninger og lignende som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder 
bestemmelser som vedrører naboforhold eller forhold pålagt av offentlig myndighet. 
 
Eiendommen vil ved overlevering være fri for andre pengeheftelser enn de som kjøper 
eventuelt skal overta i henhold til denne kontrakten. 
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at megler vil tinglyse en sikkerhetsobligasjon pålydende 
salgssummen samt tinglysingssperre i eiendommen. Sikkerhetsobligasjonen vil bli besørget 
slettet av megler når oppgjøret er gjennomført, skjøtet er tinglyst og selgers heftelser er slettet.  
 
Megler skal besørge sletting av eventuelle pengeheftelser på eiendommen. Selger gir ved 
denne kontrakts underskrift megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri de lån som fremgår av 
bekreftet grunnbok og som kjøper ikke skal overta. 
 
Innfrielse av pengeheftelser skjer ved at megler etter å ha mottatt kjøpesummen, benytter de 
nødvendige deler av kjøpesummen til å innfri pantegjeld som ikke skal overtas av kjøper, og 
påser at panthaver besørger panteheftelsene slettet.  
 
 
4.4 Tinglysing av skjøte 
 
Selger undertegner ved denne kontrakts underskrift skjøte på seksjonen til kjøper. Skjøtet skal 
oppbevares hos megler inntil tinglysing finner sted. Tinglysning vil først finne sted når 
vederlaget, inklusive omkostninger og eventuelle renter, i sin helhet er betalt og kjøper har 
overtatt seksjonen. 
 
 
4.5 Finansieringsbevis 
 
Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal 
forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse 
opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.  

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin 
forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne 
påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Selger vil holde kjøper ansvarlig 
for selgers eventuelle økonomiske tap ved et eventuelt dekningssalg.  

 

5. FREMDRIFT 
 
Søknad om rammetillatelse ble sendt Plan- og bygningsetaten februar 2018. 
   

Selger tar sikte på fysisk oppstart av grunnarbeider første kvartal 2019. Byggetiden er forventet 
å være cirka 18 til 22 måneder fra fysisk oppstart av grunnarbeider. En senere igangsetting 
og/eller en lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse. Ferdigstillelse av 
utomhusområdene vil kunne bli utført etter overtakelse, bl.a. annet avhengig av årstiden. 
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Når selger har opphevet forbeholdene angitt i 1 til 3 avsnitt i kjøpekontraktens punkt 11, eller fristen 
for å påberope seg forbeholdene er utløpt (dato, samme som i punkt 11), skal selger angi antatt 
periode for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. fire måneder. Selger skal deretter med ca. tre 
måneders varsel angi antatt periode for overtakelse innenfor et tidsintervall på ca. 30 dager. 
Tidsintervallene er kun av veiledende karakter, og utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell 
forsinkelse.  
 
Endelig tidspunkt for overtakelse (dato og klokkeslett) vil bli gitt med minst to ukers varsel. Kopi av 
varselet sendes megler. Dette tidspunktet vil være en dagmulktsbelagt frist i henhold til 
bustadoppføringslova.  
 
Selger skal informere kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden 
for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper.  
 
 
6. OVERTAKELSE 
 
Selger kan om ønskelig innkalle til forhåndsbefaring cirka to uker før overlevering hvor 
leiligheten besiktiges av selger og kjøper i fellesskap, og eventuelt sammen med 
entreprenøren. Formålet med forhåndsbefaringen er å avdekke eventuelle feil slik at disse i 
størst mulig grad kan bli utbedret innen overtakelsesforretningen. Det skal føres protokoll fra 
befaringen. 
 
Leiligheten skal overtas ved overtakelsesforretning.  
 
Selger innkaller til overtakelsesforretning med frist som angitt i punkt 5 fjerde ledd. 
Overtakelsesforretningen gjennomføres mellom kl. 08.00 og 16.00.  Ved overtakelse foretas en 
felles befaring av leiligheten hvor begge parter deltar. Dersom noen av partene krever det, skal 
en representant fra entreprenør være til stede. Det skal føres protokoll over befaringen i 
samsvar med vedlagte overtakelseserklæring (”protokoll fra overtakelsesforretning”). 
Protokollen undertegnes av begge parter i to eksemplarer, og som partene beholder hvert sitt 
eksemplar av. Overtakelsesprotokollen skal sendes til megler pr.  e-post umiddelbart etter 
overtakelsen. Megler foretar oppgjør til selger på grunnlag av overtakelsesprotokollen. 
 
Kjøper skal få nedtegnet i protokollen de reklamasjoner han påberoper seg ved overtakelse. 
Kjøper oppfordres særlig til å få protokollført eventuelle synlige feil og skader på vindusruter, 
porselen, dører og overflatebehandlinger. Vil Vil kjøper etter overtakelse gjøre gjeldende som 
mangel et forhold som burde ha blitt oppdaget under overtakelsesforretningen, må dette skje så 
snart som mulig.  
 
Selger plikter å rette eventuelle feil/mangler som inngår i protokollen, og som selger har 
akseptert å rette, så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdriftsplan.  
 
Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på leiligheten. 
Kjøper er gjort oppmerksom på at ferdigattest normalt foreligger lang tid etter overtagelse. 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge før overtakelse. 
 
Overtakelsesforretningen kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder 
utomhusarbeider og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene være til hinder for at hele leiligheten 
kan bebos. Leiligheten regnes som overtatt av kjøper ved overtagelsesforretning, med mindre 
overtagelsesprotokollen angir noe annet. 
 
Kjøper er innforstått med at de utvendige felles utomhusarealer kan bli ferdigstilt etter kjøpers 
overtakelse av leiligheten, blant annet avhengig av årstid. Arbeidet med ferdigstillelse av 
utomhusarealene er å anse som gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen rimelig tid 
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uten kostnad for kjøper. Så snart selger har ferdigstilt gjenstående arbeider på 
utomhusarealene, vil styret bli innkalt til en kontrollbefaring. Det skal føres protokoll fra 
befaringen som signeres på stedet, og hvor eventuelle gjenstående og/eller mangelfullt utført 
arbeid skal noteres. Selger plikter å rette eventuelle gjenstående og/eller mangelfullt utført 
arbeid som inngår i protokollen, og som selger har akseptert å rette, så snart arbeidet kan 
gjøres av hensyn til årstidene og rasjonell fremdrift. Selgers garanti ovenfor kjøper gjelder også 
som sikkerhet for at disse arbeider utføres. 
 
Dersom det ikke foreligger ferdigattest ved overtagelse av fellesarealer har kjøper rett til å kreve 
at det tilbakeholdes et beløp på meglers klientkonto som gjenspeiler en forholdsmessig andel 
av verdien av arbeidene som gjenstår før ferdigattest kan utstedes. Kjøper plikter fortløpende å 
frigi tilbakeholdet etter hvert som de manglende arbeidene ferdigstilles. Megler gis herved 
fullmakt til å utbetale beløpet til selger ved utstedt ferdigattest. 
 
Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av 
kjøpesummen, jfr. bufl. § 18. Dersom megler skal avregne dagmulkt må et eventuelt krav om 
dagmulkt meldes selger med kopi til megler før overtagelse, eller senest i 
overtagelsesprotokollen. Dette begrenser ikke kjøpers rettigheter ihht. bufl. Dersom selger er 
forsinket ihht. bufl. § 17, kan kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde igjen vederlag, 
kreve erstatning eller heve avtalen. 
 
Risikoen for leiligheten går over på kjøper når han har overtatt bruken av den. Hvis kjøper ikke 
overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt 
han kunne ha fått overta bruken.  
 
Hvis kjøper etter behørig varsling uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, kan 
selger gjennomføre overtakelsesforretningen på egen hånd, jf bufl. §§ 14 og 15. 
 
Når risikoen for leiligheten er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen 
bort ved at leiligheten blir ødelagt eller skadet som følge av hendelse som han ikke svarer for. 
 
Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter adgang til leiligheten og mulighet for å 
gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 07.00 og 18.00. 
 
Ved overtakelse skal leiligheten leveres fra selger i byggerengjort stand. Kjøper må påregne 
noe byggestøv i leiligheten i perioden etter overtakelse.  

 

7. KONTROLLBEFARING 
 
Hver av partene har rett til om lag ett år etter overlevering å innkalle til en felles kontrollbefaring 
av leiligheten, jfr. bufl. § 16. Selger skal føre protokoll fra kontrollbefaringen som skal 
undertegnes av begge parter. Eventuelle reklamasjonsberettigede mangler og feil som blir 
avdekket under kontrollbefaringen plikter selger å utbedre innen rimelig tid.  
 
 
8. RETT TIL TILLEGGSFRIST 
 
Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i bufl. § 11 er oppfylt.   
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9. SELGERENS YTELSER 
 
9.1 Utførelsen av arbeidet 
 
Arbeidet skal utføres etter vanlig god håndverksmessig standard i samsvar med den 
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger 
prospektet. Det gjøres oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner m.m. er av informativ art 
og at avvik fra disse kan forekomme. 
 
9.2 Endrings- og tilleggsarbeider 
 
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 tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og 
innenfor hvilke tidsrom disse kan bestilles. Selger vil utarbeide en tilvalgsmeny som angir 
aktuelle muligheter for tilvalg. 
 

 Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre tilvalgs- eller endringsarbeider som 
 

i) overstiger 15 % av kjøpesummen, 

ii) ikke står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, 

iii) som i omfang eller karakter skiller seg vesentlige fra den avtalte ytelsen, 

iv) som er til hinder for rasjonell fremdrift, eller 

v) som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å 
kreve arbeidet utført. 

 
Ønsker kjøper tilvalg eller endringer må kjøper inngå en skriftlig avtale om dette med selger 
eller selgers representant. Avtalen skal bl.a. klargjøre for kjøper kostnadsmessige og eventuelle 
tidsmessige konsekvenser, f.eks. fordi totalentreprenøren må vente på leveranser o.l. som 
kjøper har bestilt. Avtalen skal undertegnes av begge parter, se buofl. § 7 og § 8. 
Entreprenøren har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v., jfr. buofl. § 
44. 
 
Tilvalg og endringsarbeider faktureres direkte av entreprenøren eller den han oppnevner, og 
betales til meglers klientkonto senest innen 3 dager før overtagelse.  
 
Dersom fakturaer for tilvalg og endringer ikke er betalt av kjøper innen overtakelse, har kjøper 
ikke rett til å overta leiligheten før fakturaene, med eventuelt tillegg av forsinkelsesrente, er 
betalt.  
 
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 eller 
endringer som kjøper forutsetter skal være mulig å få utført. 
 
 
9.3 Mangler 
 
Dersom kjøper etter overtakelsen vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved leiligheten, 
må han reklamere skriftlig overfor selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde 
ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges 
for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. 
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Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen, selv om manglene ikke 
kunne ha vært oppdaget tidligere.  
 
Mangler som er påberopt i rett tid, vil bli utbedret av selger innen rimelige tid. Utbedring skjer 
vederlagsfritt for kjøper. Kjøper plikter å gi selger eller dennes representanter adgang til 
leiligheten og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 
17.00. 
 
Dersom det foreligger en mangel ihht. bufl., kan kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen 
vederlag på meglers klientkonto, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller 
heve avtalen. Et eventuelt tilbakehold på meglers klientkonto anføres på 
overtagelsesprotokollen med beløp og hvilken mangel beløpet er knyttet til. Det tilbakeholdte 
beløpet skal gjenspeile nødvendige utbedringskostnader for mangelen. Kjøper bærer risikoen 
for tilbakehold av et for høyt beløp. Tilbakeholdt beløp kan etter hjemmelsovergang ikke 
benyttes til tilbakehold eller motregning for andre mangler, eller nye reklamasjoner eller krav 
som fremmes.  For mangler eller krav som fremmes etter hjemmelsovergang gjelder 
alminnelige reklamasjonsregler og garantien stillet iht. buofl. § 12. 
 
Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal deponeres og/eller 
tilbakeholdes, kan partene avtale å engasjere en uavhengig takstmann eller lignende til å 
vurdere beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar med 
det enten kjøper eller selger har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke 
kostnadene til den engasjerte. 
 
Dersom det ikke er til klar ulempe for kjøper, eller medfører forringelse av leiligheten, kan selger 
kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter avholdt 
kontrollbefaring. 
 
Skulle det være oppstått mangler hvor kostnadene ved utbedring er urimelig i forhold til den 
betydning manglene har for leilighetens bruksverdi, har selger rett til å gi kjøper prisavslag 
basert på den verdireduksjon mangelen representerer i stedet for å foreta utbedring, jfr. bufl. §§ 
32 og 33. 
 
Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler gjelder ikke følgende forhold; 
 

i) krymping av betong, treverk eller plater og derav sprekkdannelser i tapet, maling og 
lignende med mindre sprekkdannelsene skyldes dårlig håndverk eller feilaktig 
behandling av materiale. 

 
ii) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold. 

 
iii) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/eller uforsvarlig bruk av 

leiligheten med utstyr. 
 

iv) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som selger ikke kan 
lastes for. 

 

 

10. SELGERENS SANKSJONER 
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Dersom forfallstidspunkter oversittes med 3 uker eller mer, betraktes oversittelsen som 
vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve og foreta dekningsalg.   
 
Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i leiligheten før fullt oppgjør har funnet sted og 
kjøper misligholder betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som 
tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd 
bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. bufl. § 57 andre ledd.  
 
11. FORBEHOLD – SÆRLIGE BESTEMMELSER  
 
Selger tar forbehold om rammetillatelse, og at rammetillatelse blir gitt uten endringer av 
vesentlig karakter for prosjektet eller de enkelte leiligheter.  
 
Selger tar forbehold om igangsettingstillatelse.  
 
Selger tar forbehold om 70% solgte leiligheter iht. totalverdi i prislisten, og åpning av byggelån.  
 
Selger må seneste innen 1.5.2019 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte 
forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres.  
 
Selger tar for øvrig forbehold i prosjektperioden om kansellering av kjøpekontrakten dersom 
uforutsette forhold hindrer at prosjektet blir gjennomført, eller resulterer i at prosjektet ikke blir 
regningssvarende å gjennomføre. 
 
Ved kansellering av kjøpekontrakten vil ikke partene kunne ha krav mot hverandre.   
 
Når det gjelder forbehold knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet (kvaliteter, utforming 
m.m.), vises det til prospektet.  
 
Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Videresalg/transport før overtakelse krever 
selgers samtykke og godkjenning av ny kjøper. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn, 
men selger kan stille betingelser for et eventuelt samtykke. Ved selgers eventuelle skriftlige 
samtykke påløper et gebyr på NOK 20 000,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle 
bestillinger av tilvalg og endringer.  
 
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Dersom kjøper 
før overtakelse ønsker å endre hjemmelsforhold internt i egen familie (dvs. annen tinglysing av 
hjemmel enn hva som fremkommer av akseptert bud og kjøpekontrakt), vil det påløpe et gebyr 
til selger på kr. 15 000,- for endring av skjøtet. Eventuell endring krever selgers samtykke. 
 
Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen og tegninger skal kvalitetsbeskrivelsen gå 
foran. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran 
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte 
bestemmelser.  
 
 
12. FORSIKRING 
 
Arbeidene vil bli fullverdiforsikret og vil av selger bli holdt tilsvarende forsikret frem til 
overtakelsen, jfr bufl. § 13 siste ledd. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført 
eiendommen.  
 
Selger vil for sameiets regning besørge bygningsforsikring (skadeforsikring) fra og med første 
overtakelse. Kjøper må selv besørge forsikring av eget innbo og løsøre. 
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13. SAMEIET 
 
Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av det sameiet som vil bli etablert 
på ferdigstillelsestidspunktet av de respektive eierne. Han har rett og plikt til å følge lov om 
eierseksjoner av 16.06.2017,nr 65 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som vedlegg 
til denne avtale følger utkast til vedtekter for sameiet.  
 
Alle seksjonseierne i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av 
forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for utgifter reguleres i sameiets 
vedtekter.  
 
Sameiets fellesutgifter vil først bli endelig fastsatt etter konstituering av sameiet, og etter hvert 
som sameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper. 
 
Sameiet vil forbeholde seg 1. prioritets panterett for 2G i seksjonen, som sikkerhet for 
sameierens forpliktelser overfor sameiet. 
 
Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for sameiets regning. Forretningsfører vil 
innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med blant annet valg av nytt styre etter at 
leilighetene er overtatt. Kostnader knyttet til innkalling og gjennomføring av konstituerende møte 
vil bli fakturert fra forretningsfører til sameiet. 

 
 
14. ANNET 
 
Ved besøk på byggeplassen før overtakelse skal kjøper alltid være i følge med en representant 
fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av 
risiko og er forbudt. 
 
 
15. TVISTER 
 
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. 
 
Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved leilighetens 
verneting.  
 
 
16. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON 

 
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvasking og terrorfinansiering er megler pliktig å 
gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og kjøper. Reelle rettighetshavere skal 
også kartlegges. Dersom partene ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon kan megler ikke 
etablere kundeforhold. Er det mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en 
straffbar handling, eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 til 136A kan megler stanse 
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette 
vil kunne medføre.  
 
Kjøper oppfordres til å foreta innbetalinger som ikke kommer fra låneinstitusjon i en samlet 
innbetaling fra egen konto i norsk bank.  

 
 
17. REGULERING 
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________________            ________________ 

selger                                   kjøper 
   

 
Kjøper har fått seg forelagt reguleringskart med tilhørende bestemmelser, bilag 4, og har gjort 
seg kjent med denne.  
 
 
 
 
 
18. BILAG 
 
Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter som utgjør en del av kjøpekontrakten: 
 

Bilag 1: Salgsoppgave/salgsprospekt med prisliste 

Bilag 2: Utskrift av grunnboken 

Bilag 3: Kartutsnitt med reguleringsbestemmelser 

Bilag 4: Situasjonsplan 

Bilag 5: Utkast til vedtekter 

Bilag 6: Utkast til budsjett 

Bilag 7: Kjøpekontrakt 

Bilag 8: Bustadoppføringslova 

 
 

 
19. UNDERSKRIFT 
 
Denne kontrakt er utferdiget i 3- tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt 
eksemplar og ett beror hos megler.  
 
 
 
Trondheim, den  
 
Som Selger:          Som kjøper: 
 
 
   _____        _______    ___    
                 

v/      ihht. Firmaattest, og 
fullmakt (Navn gjentas med 
blokkbokstaver) 

 
 

 
                                                  
 



 Prosjekt: Bromstad Allé 

 
 
 
Bromstad Allé 
c/o DNB  Eiendom AS 
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 

 
 
 
 
 
 
 
FINANSIERINGSBEVIS 

 

  er innvilget finansiering i vår bank med kjøp av bolig i 
Trondheim kommune. Prosjektet: Bromstad Allé. 

 
I følge anmodning fra kjøper, bekreftes herved at 

kroner  ,- (+ omkostninger) 

er reservert for utbetaling til Bromstad Allé AS ved DNB Eiendom, klientkontonummer  
1506 09 57204, i henhold til bindende avtale mellom partene. Dette finansieringsbeviset er 
bindende og irreversibelt. 

 
Det forutsettes at DNB Eiendom AS innestår for tinglysing av skjøte i henhold til bindende 
avtale mellom partene og evt. pantedokument. 

 
Denne bekreftelsen er betinget av at det blir stilt sikkerhet for deres forpliktelser etter 
kontrakten i henhold til Bustadoppføringslova av 13 juni 1997. 

 
 
 
 
 
 
Sted/dato Navn + stempel 

tel:1506%2009%2057204


TOBB Eiendomsforvaltning AS 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS A OG B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSBUDSJETT 

OG 

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER 

FOR 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS A OG B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utarbeidet av TOBB Eiendomsforvaltning AS 

Trondheim, 02/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 



TOBB Eiendomsforvaltning AS   

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS A OG 
B 

  

 

BUDSJETT ÅR 1  Antall leiligheter:  29  
  

 

 

INNTEKTER År 1  
 
Innbetaling startkapital  232 000 

Felleskostnader drift 469 278  

Parkeringskjeller 0  

Kontingent - Realsameie 34 800  

Kabel-tv/internett 139 200  

Fjernvarme (9kr/m2)   259 200  

Sum inntekter   1 134 478  
 
KOSTNADER 

Forretningsførerhonorar 59 278  

Revisjon 10 000  

Styrehonorar 25 000  

Drift og vedlikehold (inkl.avsetning) 80 000  

Renhold fellesareal 40 000  

Kontingent - Realsameie 34 800  

Heis (inkl serviceavtaler) 80 000  

Bygningsforsikring 90 000  

Fellesstrøm 20 000  

Vaktmestertjenester 20 000  

Kabel-tv/internett 139 200  

Fjernvarme (9kr/m2) 259 200  

Målingsbasert avregning 30 000  

Andre driftsutgifter 15 000  

 
Sum kostnader   902 478         

 

DRIFTSRESULTAT   232 000         
 
ÅRSRESULTAT 232 000 
 
 
 
Årsresultat 232 000  

Disponible midler 01.01 0  

Disponible midler 31.12 232 000  

 
BUDSJETTFORUTSETNINGER 
 
Felleskostnader: 

Driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra megler og utbygger. 
 

Alle felleskostnader er fordelt etter eierbrøk (BRA), foruten kontingent til realsameiet og kabel-tv/internett som 

fordeles flatt. De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i driftsbudsjett 

kan medføre endringer i felleskostnadene. 

 
Startkapital på 8000kr til sameiet og 2000kr til realsameiet (pr seksjon) tas inn som en del av 

kjøpsomkostningene. 

 
Bygningsforsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt seksjonseier. 

 
Kontingent til realsameiet (drift og vedlikehold av felles parkeringskjeller og grøntareal) er estimert til 

200kr/mnd pr p-plass og 100kr/mnd for grøntareal. Når det er avklart hvem som kjøper p-plass, vil beløpene 

legges i felleskostnadene. Gjør oppmerksom på kontingenten kan bli justert når realsameiet er etablert. 

 
Kostnader knyttet til fjernvarme er estimert til kr 9kr/m2 pr mnd. Kostnaden blir avregnet etter reelt forbruk. 

 
Kabel-tv/internett er estimert til 400kr/mnd for kollektiv avtale. Beløpet vil justeres når leverandør og løsning blir 

valgt. 

 
Kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette faktureres normalt ut til hver 

enkelt seksjon. Unntatt fra dette er første driftsår, hvor Trondheim kommune vil fakturere sameiet for 

kommunale avgifter. Det kan derfor være aktuelt at forretningsfører fakturerer sameierne ekstra for dette, for å 

unngå at dette belastes sameiet startkapital. 

 
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle tilleggskontrakter som f.eks hovednøkkelavtale og 

HMS-avtale. 

 

Endringer i felleskostnadene: 

Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjettet, organisering, areal (opp mot 

endelig seksjonering) eller uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene. 

 

 
 

 



TOBB Eiendomsforvaltning AS 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS A OG B 
 

 
Hus 

 

 
Leilnr 

 

 
Etg 

 
Areal 

BRA 

m2 

 
Kabel-tv 

Internett 

år 1 

 
Kontingent 

Realsameie 

år 1 

 
Fjernvarme 

(9kr/m2) 

år 1 

 
Felleskostn. 

drift 

år 1 

 
Totale felleskostn. 

pr måned 

år 1 

A A0-1 Sokkel 57 400 100 513 929 1 942 

A A0-2 Sokkel 60 400 100 540 978 2 018 

A A0-3 Sokkel 54 400 100 486 880 1 866 

A A0-4 Sokkel 62 400 100 558 1 010 2 068 

A A1-1 1 84 400 100 756 1 369 2 625 

A A1-2 1 78 400 100 702 1 271 2 473 

A A1-3 1 78 400 100 702 1 271 2 473 

A A1-4 1 84 400 100 756 1 369 2 625 

A A2-1 2 121 400 100 1 089 1 972 3 561 

A A2-2 2 78 400 100 702 1 271 2 473 

A A2-3 2 78 400 100 702 1 271 2 473 

A A2-4 2 84 400 100 756 1 369 2 625 

A A3-1 3 70 400 100 630 1 141 2 271 

A A3-2 3 65 400 100 585 1 059 2 144 

A A3-3 3 73 400 100 657 1 189 2 346 

B B1-1 1 86 400 100 774 1 401 2 675 

B B1-2 1 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B1-3 1 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B1-4 1 88 400 100 792 1 434 2 726 

B B2-1 2 86 400 100 774 1 401 2 675 

B B2-2 2 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B2-3 2 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B2-4 2 88 400 100 792 1 434 2 726 

B B3-1 3 86 400 100 774 1 401 2 675 

B B3-2 3 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B3-3 3 87 400 100 783 1 418 2 701 

B B3-4 3 88 400 100 792 1 434 2 726 

B B4-1 4 112 400 100 1 008 1 825 3 333 

B B4-2 4 118 400 100 1 062 1 923 3 485 
         

   2400 11 600 2 900 21 600 39 107 75 207 

 



TOBB Eiendomsforvaltning AS 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        UTKAST 

 

DRIFTSBUDSJETT 

OG 

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER 

FOR 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utarbeidet av TOBB Eiendomsforvaltning AS 

Trondheim, 13/06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOBB Eiendomsforvaltning AS 

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS C 
 

 
Hus 

 

 
Leilnr 

 

 
Etg 

 
Areal 

BRA 

m2 

 
Kabel-tv 

Internett 

år 1 

 
Parkerings- 

kjeller 

år 1 

 
Fjernvarme 

(9kr/m2) 

år 1 

 
Felleskostn. 

drift 

år 1 

 
Totale felleskostn. 

pr måned 

år 1 

C C1-1 1 69,1 400 0 622 1 661 2 683 

C C1-2 1 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C1-3 1 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C1-4 1 59,6 400 0 536 1 433 2 369 

C C1-5 1 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C1-6 1 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C1-7 1 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C1-8 1 61,1 400 0 550 1 469 2 419 

C C2-1 2 69,1 400 0 622 1 661 2 683 

C C2-2 2 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C2-3 2 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C2-4 2 59,6 400 0 536 1 433 2 369 

C C2-5 2 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C2-6 2 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C2-7 2 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C2-8 2 61,1 400 0 550 1 469 2 419 

C C3-1 3 69,1 400 0 622 1 661 2 683 

C C3-2 3 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C3-3 3 38,3 400 0 345 921 1 666 

C C3-4 3 59,6 400 0 536 1 433 2 369 

C C3-5 3 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C3-6 3 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C3-7 3 43,6 400 0 392 1 048 1 841 

C C3-8 3 61,1 400 0 550 1 469 2 419 

C C4-1 4 70 400 0 630 1 683 2 713 

C C4-2 4 60 400 0 540 1 443 2 383 

C C4-3 4 44 400 0 396 1 058 1 854 

C C4-4 4 44 400 0 396 1 058 1 854 

C C4-5 4 61 400 0 549 1 467 2 416 

         

   1470,6 11 600 0 13 235 35 357 60 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

TOBB Eiendomsforvaltning AS   

SAMEIET BROMSTAD ALLÉ - HUS C 
  

 
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5  
Antall leiligheter: 29  

 

 

 
INNTEKTER År 1  
 

Innbetaling startkapital  290 000 

Felleskostnader drift 424 278  

Parkeringskjeller 0  

Kabel-tv/internett 139 200  

Fjernvarme (9kr/m2)   158 825  

Sum inntekter   1 012 303  

 
KOSTNADER 

Forretningsførerhonorar 59 278  

Revisjon 10 000  

Styrehonorar 25 000  

Drift og vedlikehold (inkl.avsetning) 70 000  

Renhold fellesareal 35 000  

Parkeringskjeller 0  

Heis (inkl serviceavtaler) 20 000  

Bygningsforsikring 90 000 
  
  

Fellesstrøm 20 000 
  
  

Vaktmester (brøyting/strøing/plenklipp) 50 000 
  
  

Kabel-tv/internett 139 200 
  
  

Fjernvarme (9kr/m2) 158 825 
  
  

Målingsbasert avregning 30 000 
  
  

Andre driftsutgifter 15 000 
  
  

 
Sum kostnader   722 303 

 
DRIFTSRESULTAT   290 000 

 
ÅRSRESULTAT 290 000  
 
 
 
Årsresultat 290 000  

Disponible midler 01.01 0  

Disponible midler 31.12 290 000  

 
BUDSJETTFORUTSETNINGER 
 
Felleskostnader: 

Driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger 
fra megler og utbygger. 

 
Alle felleskostnader er fordelt etter eierbrøk (BRA), foruten 

parkeringskjeller og kabel- tv/internett som fordeles flatt. De 

fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og 

estimat. Endringer i driftsbudsjett kan medføre endringer i 

felleskostnadene. 

 
Startkapital til sameiet på 10.000kr pr seksjon tas inn som 
en del av kjøpsomkostningene. 

 
Bygningsforsikringspremie er stipulert. Innboforsikring 

kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt seksjonseier. 

 
Drift og vedlikehold av parkeringskjeller er estimert til 

200kr/mnd pr p-plass. Når det er avklart hvem som kjøper p-

plass, vil beløpene legges i felleskostnadene. 

 
Kostnader knyttet til fjernvarme er estimert til kr 9kr/m2 pr 

mnd. Kostnaden blir avregnet etter reelt forbruk. 

 
Kabel-tv/internett er estimert til 400kr/mnd for kollektiv 

avtale. Beløpet vil justeres når leverandør og løsning blir 

valgt. 

 
Kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i 

sameiets budsjett. Dette faktureres normalt ut til hver enkelt 

seksjon. Unntatt fra dette er første driftsår, hvor Trondheim 

kommune vil fakturere sameiet for kommunale avgifter. Det 

kan derfor være aktuelt at forretningsfører fakturerer 

sameierne ekstra for dette, for å unngå at dette belastes 

sameiet startkapital. 

 
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle 

tilleggskontrakter som f.eks hovednøkkelavtale og HMS-

avtale. 

 

Endringer i felleskostnadene: 

Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i 

driftsbudsjettet, organisering, areal (opp mot endelig 

seksjonering) eller uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil 

medføre endringer i felleskostnadene. 

 

 



 

 

UTKAST 

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av 

boligprosjektet Bromstad Alle Hus A og B. Disse er kun ment å gi et bilde av de 

rettigheter og forpliktelser som følger av eierforholdet, og det tas forbehold om senere 

endringer. Det tas spesielt forbehold om at det kan bli endringer som følge av at planlagt 

organisering av eiendommen ikke godkjennes av kommunen. Eksempelvis kan det bli 

endringer i antall seksjoner og organisering av parkering. 

 

 

 

Vedtekter  
 

for 

 

Sameiet Bromstad Alle’ Hus A og B 
(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.  

 

1. NAVN 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Sameiet Bromstad Alle’ Hus A og B.  Sameiet er opprettet ved søknad 

om seksjonering tinglyst den xx.xx.xx.  

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av 29 boligseksjoner på eiendommen gnr. 13, bnr. xx i Trondheim 

kommune.  

 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte 

tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 

bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter boder i kjeller for 

samtlige leiligheter. 

 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

Fastsettelse av sameiebrøken i søknad om seksjonering bygger på seksjonenes 

bruksareal fratrukket evt. tilleggsarealer og balkonger, oppmålt fra tegning. 

Sameiebrøken kan avvike fra faktisk areal og kan ikke legges til grunn for 

arealberegning.  

 

Samtlige seksjoner vil eie en ideell andel i felles utomhusområder, gnr. 13 bnr. xx som er 

felles grønt, lek og friarealer for alle enheter/matrikler innenfor planområdet. Dette 

organiseres ved at den enkelte bruksenhet får tinglyst en eierandel for de fellesarealer de 

skal ha rettigheter til. Eierandel er tinglyst på den enkelte matrikkel/seksjon og kan ikke 

selges eller på annen måte løsrives fra den enkelte seksjon. Det blir utarbeidet egne 

vedtekter for realsameiet for fellesarealer som regulerer forholdet mellom eierne. 

 

Seksjoner som har kjøpt rettighet til parkering vil eie en ideell andel i Realsameiet 

Bromstad Park Parkering. Det henvises til vedtektenes pkt. 4 

 

2.  RETTSLIG DISPOSISJONSRETT 

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av 

sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut 

sin egen seksjon.  

 



 

 

 

 

 

  

2 

 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved 

eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 

 

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette 

gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller 

forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er 

sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt 

selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune 

eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. 

Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som 

har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine 

ansatte. 

 

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER 

 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til 

å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som 

er i samsvar med tiden og forholdene. 

 

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 

skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

 

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.  

  

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 

fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. Dette 

omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av 

parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. 

 

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere 

seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 

rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 

 

3-2 Ordensregler 

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er tillatt så lenge 

dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 

 

4. PARKERING 
 

4-1 Sameiets parkeringsplasser 

Sameierne kan kjøpe rettighet til parkering i Realsameiet Bromstad Park Parkering.  

 

4-2 Rettslig disposisjonsrett 

 

Parkeringsplassen kan selges sammen med hoveddelen til andre seksjonseiere i Sameiet 

Bromstad Park A og B, Sameiet Bromstad Park C eller Sameiet Bromstad Park D. Utleie 

av parkeringsplassen kan bare skje til andre sameiere eller beboere disse sameiene.  Det 

henvises til egne vedtekter for Realsameiet Bromstad Park Parkering. 

 

4-3 Vedlikehold 

Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjen, herunder rengjøring og 

vedlikehold av innvendige flater. 
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5. VEDLIKEHOLD 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og 

andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes 

vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

 

a) inventar 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

e) listverk, skillevegger, tapet 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

i)   vinduer og ytterdører  

 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  

 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 

ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel 

ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av 

isolerglass.   

 

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  

 

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  

 

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 

bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 

konstruksjoner. 

 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 

som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 

utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

 

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 

reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv 

om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.  

 

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 

andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og 

felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 

fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper 

ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 

seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 

reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
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(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 

bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. 

Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke 

skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 

omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 

 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder 

nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 

utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger 

som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  

 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere 

og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene 

skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for 

seksjonseieren eller andre brukere.  

 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  

   

6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM 

 

6-1 Felleskostnader 

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken, 

med unntak av kostnader knyttet til kabel-tv/internett, kostnader til fellesarealer og 

parkeringskjeller som fordeles likt pr. seksjon. Seksjonseiere med parkering betaler for 

det antall parkeringsplasser de disponerer.  

 

(2) Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk. Avregning av 

forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte. 

 

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i 

vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1). 

 

6-2 Betaling av felleskostnader 

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som 

fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av 

felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig 

vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 

vedtatt slik avsetning.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 

seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §  

31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 

folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 

Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en 

begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 
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7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD 

  

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 

mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.  

  

7-2 Pålegg om salg 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 

styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen 

skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt  

 

7-3 Fravikelse 

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

 

 

8.  STYRET OG DETS VEDTAK 

  

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer.  

Varamedlemmer kan velges.  

 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen 

skal velges særskilt.  

 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående 

styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er 

valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

 

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 

stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 

stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, 

må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. 

 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. 

  

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 

av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  
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8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 

organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 

styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 

tilfelle. 

 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Taushetsplikt 

Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse, 

økonomi, sosiale forhold ol.) som de får kjennskap til under sitt arbeid i styret. 

Taushetsplikten gjelder overfor uvedkommende, så fremt det ikke foreligger en 

berettiget interesse for å holde opplysningene hemmelige. 

 

 

8-7 Styrets representasjonsadgang 

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift 

i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 

ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav 

seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 

fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  

 

9.  ÅRSMØTET 

 

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  

 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 

varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som 

ønskes behandlet. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 

dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, 

men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 

melding til forretningsføreren.  
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(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 

kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to 

tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).  

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

 

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående 

kalenderår 

• behandle vederlag til styret 

• velge styremedlemmer 

 

(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte 

sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 

tilgjengelige i årsmøtet. 

 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 

beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til 

stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke 

står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret 

beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og 

stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en 

boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg. 

 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være 

til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 

stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til 

å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva 

fullmektigen skal stemme.  

 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 

Møteleder behøver ikke å være seksjonseier. 

 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og 

alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som 

utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen 

skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  

 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 
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I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.  

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 

annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet 

på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan 

ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for 

å ta beslutning om 

 

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går 

ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 

 

 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige 

disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til 

annet formål eller omvendt 

 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 

 g) endring av vedtektene. 

 

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som 

går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 

besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med 

seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent 

av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmene på årsmøtet. 

 

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 

enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det 

tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne 

uttrykkelig sier seg enige. 

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort 

økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 
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9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten 

over seksjonen 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene 

enn det som følger av pkt. 6. 

 

9-12 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 

interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en 

selv eller ens nærstående. 

 

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 

16.6.2017 nr. 65. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

UTKAST 

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av 

boligprosjektet Bromstad Alle Hus C. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og 

forpliktelser som følger av eierforholdet, og det tas forbehold om senere endringer. Det 

tas spesielt forbehold om at det kan bli endringer som følge av at planlagt organisering 

av eiendommen ikke godkjennes av kommunen. Eksempelvis kan det bli endringer i 

antall seksjoner og organisering av parkering. 

 

 

 

Vedtekter  
 

for 

 

Sameiet Bromstad Alle’ Hus C 
(org. nr. <organisasjonsnummer>) 

 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.  

 

1. NAVN 

 

1-1  Navn og opprettelse 

Sameiets navn er Sameiet Bromstad Alle’ Hus C.  Sameiet er opprettet ved søknad om 

seksjonering tinglyst den xx.xx.xx.  

 

1-2 Hva sameiet omfatter 

Sameiet består av 29 boligseksjoner på eiendommen gnr. 13, bnr. xx i Trondheim 

kommune.  

 

Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte 

tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en 

bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter boder i kjeller for 

samtlige leiligheter og parkeringsplass for de som har kjøpt dette.  

 

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. 

 

Fastsettelse av sameiebrøken i søknad om seksjonering bygger på seksjonenes 

bruksareal fratrukket evt. tilleggsarealer og balkonger, oppmålt fra tegning. 

Sameiebrøken kan avvike fra faktisk areal og kan ikke legges til grunn for 

arealberegning.  

 

2.  RETTSLIG DISPOSISJONSRETT 

 

2-1 Rettslig disposisjonsrett 

(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av 

sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut 

sin egen seksjon.  

 

(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved 

eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet. 

 

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette 

gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller 

forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er 

sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt 

selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune 

eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. 

Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som 
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har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine 

ansatte. 

 

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER 

 

3-1 Rett til bruk 

(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til 

å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som 

er i samsvar med tiden og forholdene. 

 

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres 

skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. 

 

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.  

  

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 

fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. Dette 

omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av 

parabolantenne, varmepumpe, markise o.l. 

 

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere 

seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved 

rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører. 

 

3-2 Ordensregler 

Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er tillatt så lenge 

dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. 

 

4. PARKERING 
  

 

4-1 Sameiets parkeringsplasser 

Sameiet/seksjonseierne disponerer x parkeringsplasser. Av disse ligger  

 

• Som tilleggsareal til boliger 

• I egen næringsseksjon 

 

 

4-2 Rettslig disposisjonsrett 

Parkeringsplassene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner som har kjøpt 

parkeringsplass.  

 

Parkeringsplassen kan selges sammen med hoveddelen eller til andre seksjonseiere. 

Dersom parkeringsplassen skal selges til andre seksjonseiere i sameiet, er eier forpliktet 

til å sørge for, og bekoste en reseksjonering. Utleie av parkeringsplassen kan bare skje til 

andre sameiere eller beboere i sameiet. Styret kan fastsette bruksreglement for bruk av 

parkeringskjeller. 

 

Parkeringsplasser som tilligger egen næringsseksjon kan selges eller leies ut av eier av 

næringsseksjonen til beboere eller beboere i sameiet. Dersom dette medfører 

reseksjonering dekkes dette av selger.  
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4-3 Vedlikehold 

Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjen, herunder rengjøring og 

vedlikehold av innvendige flater. 

 

4-4 Kostnader 

Kostnader til drift og innvendig vedlikehold av garasjen fordeles mellom seksjonseierne 

som disponerer parkeringsplass etter hvor mange parkeringsplasser hver seksjonseier 

disponerer. 

 

Dette gjelder for eksempel følgende kostnader: 

• snørydding/feiing 

• vask av garasjekjeller 

• reparasjon av garasjeport 

• strøm, evt. andre kostnader til oppvarming 

 

4-5 Ladepunkt for el-bil o.l. 

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som 

styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 

 

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte 

sameier. 

 

4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne 

Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier 

å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt 

funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en 

tilrettelagt plass er midlertidig og varer kun så lenge et dokumentert behov er til stede. 

Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er 

krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.  

Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig 

sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen. 

 

5. VEDLIKEHOLD 

 

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og 

andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes 

vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

 

a) inventar 

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 

d) skap, benker, innvendige dører med karmer 

e) listverk, skillevegger, tapet 

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk 

g) vegg-, gulv- og himlingsplater 

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 

i)   vinduer og ytterdører  

 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  
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(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt 

ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel 

ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av 

isolerglass.   

 

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.  

 

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.  

 

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 

bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 

konstruksjoner. 

 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 

som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 

 

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 

utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 

 

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert 

reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv 

om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.  

 

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 

andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

 

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og 

felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 

fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper 

ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 

seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også 

reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 

 

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 

bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. 

Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke 

skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt 

omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 

 

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder 

nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 

utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger 

som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  

 

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere 

og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene 

skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for 

seksjonseieren eller andre brukere.  

 

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 

seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.  
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6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM 

 

6-1 Felleskostnader 

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er 

felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken, 

med unntak av kostnader knyttet til kabel-tv/internett, og kostnader til parkeringskjeller. 

som fordeles likt pr. seksjon. Kostnader knyttet til parkeringskjeller fordeles i henhold til 

punkt 4-4.  

(2) Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk. Avregning av 

forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte. 

 

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i 

vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1). 

 

6-2 Betaling av felleskostnader 

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som 

fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av 

felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig 

vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 

vedtatt slik avsetning.  

 

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse 

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 

seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §  

31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 

folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 

Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en 

begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   

   

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk. 

 

7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD 

  

7-1 Mislighold 

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 

mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.  

  

7-2 Pålegg om salg 

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 

styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen 

skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt  

 

7-3 Fravikelse 

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

 

8.  STYRET OG DETS VEDTAK 

  

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 
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(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer.  

Varamedlemmer kan velges.  

 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 

Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

 

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene.  Styrelederen 

skal velges særskilt.  

 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående 

styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget. 

 

8-2 Styremøter 

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er 

valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder. 

 

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 

stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 

stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, 

må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. 

 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal 

undertegne protokollen. 

  

8-3 Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen 

av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.  

 

 

 

8-4 Styrets beslutningsmyndighet 

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 

organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 

styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 

tilfelle. 

 

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

8-5 Inhabilitet 

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

8-6 Taushetsplikt 

Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse, 

økonomi, sosiale forhold ol.) som de får kjennskap til under sitt arbeid i styret. 

Taushetsplikten gjelder overfor uvedkommende, så fremt det ikke foreligger en 

berettiget interesse for å holde opplysningene hemmelige. 
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8-7 Styrets representasjonsadgang 

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 

 

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift 

i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som 

ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav 

seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved 

fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.  

 

9.  ÅRSMØTET 

 

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern 

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  

 

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen 

seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

 

9-2 Tidspunkt for årsmøtet 

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd 

varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som 

ønskes behandlet. 

 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 

seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

9-3 Innkalling til årsmøte 

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 

dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, 

men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 

melding til forretningsføreren.  

 

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 

 

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 

kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to 

tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  

 

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).  

 

9-4 Saker årsmøtet skal behandle  

(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet. 

 

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet: 

 

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående 

kalenderår 

• behandle vederlag til styret 

• velge styremedlemmer 
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(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte 

sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være 

tilgjengelige i årsmøtet. 

 

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta 

beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til 

stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke 

står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret 

beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet. 

 

9-5 Hvem kan delta i årsmøtet 

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og 

stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en 

boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg. 

 

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være 

til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til 

stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til 

å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva 

fullmektigen skal stemme.  

 

9-6 Møteledelse og protokoll 

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 

Møteleder behøver ikke å være seksjonseier. 

 

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og 

alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som 

utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen 

skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.  

 

9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet 

I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.  

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, 

avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet 

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke 

annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet 

på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan 

ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. 

 

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for 

å ta beslutning om 

 

 a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går 

ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 
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 c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige 

disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 

 d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til 

annet formål eller omvendt 

 e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet 

punktum 

 g) endring av vedtektene. 

 

9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak 

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som 

går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, 

besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med 

seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent 

av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmene på årsmøtet. 

 

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for 

enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det 

tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne 

uttrykkelig sier seg enige. 

 

9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg 

enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om 

 

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

b) oppløsning av sameiet 

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter 

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av 

størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort 

økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere. 

 

 

 

9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder 

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: 

 

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike 

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten 

over seksjonen 

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene 

enn det som følger av pkt. 6. 

 

9-12 Inhabilitet 

Ingen kan delta i en avstemning om 

 

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 

interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en 

selv eller ens nærstående. 
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Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

 

10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 

16.6.2017 nr. 65. 
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•   Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent (§§ 61 - 63)  

•   Kapittel X. Tvisteløysing (§64)  

•   Kapittel XI. Endringar i andre lover. Ikraftsetjing (§§ 65 - 66)  
 
Jf. lover 16 juni 1989 nr. 63 (handverkartenester), 3 juli 1992 nr. 93 (fast eigedom). 

Kapittel I. Verkeområde m.m. 
§ 1.Verkeområde 

Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. 
Dette omfattar 

a. avtale om oppføring av bygning til 
bustadføremål og avtale om arbeid som 
vert utført direkte som ledd i slik 
oppføring, og 

b. avtale om rett til fast eigedom med ny 
eigarbustad når arbeid som 
entreprenøren står for, enno ikkje er 
fullført på avtaletida. Likt med dette skal 
reknast avtale om vidaresal av slik rett. 

Kapittel IX gjeld avtalar mellom ein konsulent og ein forbrukar om planlegging av oppføring 
av bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i 
slik oppføring. 
Oppføring av ny eigarbustad omfattar her i lova òg oppføring av fritidshus. Eigarseksjon vert 
rekna som eigarbustad. Full ombygging skal reknast likt med oppføring. 

0 Endra med lover 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 
juli 2002), 10 des 2010 nr. 74 (ikr. 1 juli 
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2011 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1570, med 
verknad for avtalar om videresal inngått 
etter 1 juli 2011). 

§ 1a.Burettslagbustader 

Reglane om rett til fast eigedom med eigarbustad, jf. § 1 første ledd bokstav b, gjeld 
tilsvarande for avtale mellom forbrukar og bustadbyggjelag eller annan yrkesutøvar om rett 
til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, dersom arbeid som er 
omfatta av avtalen, ikkje er fullført på avtaletida. Overføring eller teikning av andel i 
burettslaget skal reknast som heimelsoverføring dersom burettslaget har heimel til 
eigedommen. 
Avtalen skal opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i burettslaget og den samla 
summen av desse beløpa. 
Burettslaget kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal eller felles rettar eller 
plikter elles. 

0 Føyd til med lov 6 juni 2003 nr. 39 (ikr. 15 
aug 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 603), 
endra med lov 3 sep 2010 nr. 54 (ikr. 1 jan 
2011 iflg. res. 3 sep 2010 nr. 1238). 

§ 1b.Eigarseksjonssameige 

Styret i eit eigarseksjonssameige kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal etter 
reglane i eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum. 

0 Føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 65 (ikr. 1 
jan 2018 iflg. res. 15 sep 2017 nr. 1393). 

🔗 
§ 2.Partane 

Som forbrukar vert rekna ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i 
næringsverksemd. 
Lova gjeld berre dersom entreprenøren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, 
medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd mot godtgjersle står for yting 
som er ledd i oppføring av ny eigarbustad. 

0 Endra med lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 
juli 2002). 

§ 3.Avtalen 

Det kan ikkje avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er dårlegare for forbrukaren enn det 
som følgjer av føresegnene i lova her. 
Partane kan krevje at avtalen vert sett opp skriftleg. 
 
§ 4.Tilhøvet til anna lovgjeving 

Føresegnene i lova her gjeld berre så langt ikkje anna følgjer av lov av 13. mai 1988 nr. 27 om 
kjøp. 
For avtale om rett til fast eigedom som ikkje er omfatta av § 1 første ledd bokstav b, gjeld lov 
av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom eller lov av 20. desember 1996 nr. 106 
om tomtefeste om ikkje anna går fram av lova her. 
 
§ 5.Vågnaden for sending av melding 
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Dersom ein part gjev melding i samsvar med lova og sender ho på forsvarleg måte, og ikkje 
anna framgår, kan sendaren gjere gjeldande at meldinga er gjeven i tide sjølv om ho vert 
forseinka eller på annan måte ikkje kjem fram slik ho skulle. 
 
§ 6.Skadebotansvar 

Føresegnene om skadebotansvar for entreprenøren og konsulenten gjeld ikkje for tap som 
følgje av personskade eller for tap i næring. For slikt tap og for tap som ikkje er følgje av 
avtalebrot, gjeld allmenne skadebotreglar. 
Ein entreprenør kan ikkje fråskrive seg ansvar for tap utanfor næring som forbrukaren lir på 
grunn av tingskade. 
 
§ 6 a.Bruk av elektronisk kommunikasjon 

Krav i lova her om at avtale eller melding mv. skal vere skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av 
elektronisk kommunikasjon om forbrukaren uttrykkeleg har godtatt dette. 

0 Føyd til med lov 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 
1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475). 

Kapittel II. Ytinga frå entreprenøren 
§ 7.Utføring og materialar 

Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser 
og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal 
entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren. 
Entreprenøren skal halde dei materialane som trengst, om ikkje anna går fram av avtalen 
eller tilhøva. Materialane skal ha vanleg god kvalitet med mindre annan kvalitet er avtalt. 
 
§ 8.Plikt til fråråding 

Må entreprenøren ut frå sin fagkunnskap sjå at forbrukaren ikkje er tent med å få arbeidet 
utført etter avtalen, skal entreprenøren seie frå om det. Arbeidet skal stansast til 
entreprenøren får samrådd seg med forbrukaren, dersom det må reknast å gagne 
forbrukaren. 
Har entreprenøren ikkje sagt frå til forbrukaren eller ikkje stansa arbeidet i samsvar med 
første ledd, skal entreprenørens krav på vederlag ikkje vere større enn det sannsynleg ville 
ha vore dersom entreprenøren hadde oppfylt plikta etter første ledd. Entreprenøren kan 
likevel få dekt kostnader ut over dette så langt det er rimeleg, når berre det samla 
vederlaget ikkje blir større enn verdien det utførte har for forbrukaren. 
 
§ 9.Endringar og tilleggsarbeid 

Forbrukaren kan krevje endringar i arbeidet og påleggje entreprenøren å utføre 
tilleggsarbeid som står i samanheng med den ytinga som er avtalt, og som ikkje i omfang 
eller karakter skil seg vesentleg frå denne ytinga. 
Forbrukaren kan likevel ikkje krevje endringar eller tilleggsarbeid dersom dette ville føre til 
ulemper for entreprenøren som ikkje står i høve til forbrukarens interesse i å krevje endringa 
eller tilleggsarbeidet. 
Det kan avtalast på førehand at forbrukaren ikkje kan krevje endringar eller tilleggsarbeid 
som vil endre vederlaget med 15 prosent eller meir. 
Entreprenøren kan krevje at tinging på endringar eller tilleggsarbeid blir gjord skriftleg. 
Føresegner om vederlaget i samband med endringar eller tilleggsarbeid står i § 42. 
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§ 10.Tida for utføring 

Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet 
eller delar av det og for heimelsoverføring. 
Entreprenøren skal i samråd med forbrukaren leggje opp framdrifta av arbeidet slik at det 
blir teke rimeleg omsyn til medverknad frå forbrukaren og til andre oppgåver som skal 
utførast i tilknyting til arbeidet. 
Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet 
snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med 
rimeleg framdrift og utan unødig avbrot. 
 
§ 11.Tilleggsfrist 

Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom 

a. forbrukaren krev endringar eller 
tilleggsarbeid som seinkar arbeidet, 

b. arbeidet blir seinka fordi forbrukaren 
eller nokon som forbrukaren svarer for, 
ikkje medverkar i samsvar med avtalen, 
eller arbeidet blir seinka på grunn av 
andre omstende som forbrukaren svarer 
for, eller 

c. arbeidet blir seinka på grunn av ei 
hindring utanfor entreprenørens kontroll, 
og det ikkje er rimeleg å vente at 
entreprenøren kunne ha rekna med 
hindringa på avtaletida, eller at 
entreprenøren skal unngå eller overvinne 
følgjene av hindringa. 

Blir arbeidet seinka på grunn av ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren 
skal utføre arbeidet eller delar av det, har entreprenøren krav på tilleggsfrist dersom 
underentreprenøren ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter første ledd. 
Fristlenginga etter første ledd skal svare til den seinkinga som dei nemnde omstenda har 
medført, med tillegg for nødvendig avbrot i arbeidet, og med tillegg eller frådrag for ulemper 
eller føremoner entreprenøren har hatt av at arbeidet må utskuvast til ei anna årstid. 
Entreprenøren har berre krav på fristlenging etter første ledd dersom melding om kravet er 
gjeve forbrukaren utan ugrunna opphald etter at entreprenøren vart merksam på det 
omstendet som gjev krav på lenging. 
 
§ 12.Garanti for oppfylling av avtalen 

Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Ei slik plikt gjeld likevel ikkje 
dersom ein på avtaletida kan rekne med at vederlaget ikkje vil overstige to gonger 
grunnsummen i folketrygda. 
Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i avtalen teke 
atterhald om opning av byggjelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, 
er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell 
bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggjearbeidet tek til. 



Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til 
ti prosent av vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande på eit seinare tidspunkt enn i 
samband med overtakinga, kan garantisummen likevel vere fem prosent av vederlaget. 
For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), skal garantien gjelde fram 
til fem år etter overtakinga og dekkje ein sum som minst svarer til fem prosent av 
vederlaget. For krav som blir gjorde gjeldande før overtakinga, kan garantisummen likevel 
vere tre prosent av vederlaget. Dessutan gjeld § 47 andre og tredje ledd om garanti for 
forskotsbetaling. 
Ved avtalar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, jf. § 1 a, 
skal garantisummen i andre og tredje ledd reknast på grunnlag av den samla summen av 
kontantvederlag og andel fellesgjeld i burettslaget. 
Garantisten kan ikkje ta atterhald om avgrensing av ansvaret på grunn av manglande 
premiebetaling eller anna mishald frå entreprenørens side. Det kan ikkje setjast frist for 
melding til garantisten om krav som er gjorde gjeldande i tide overfor entreprenøren. Har 
forbrukaren svart på førespurnad frå garantisten om kva krav som er gjorde gjeldande innan 
fristane, gjeld ansvaret berre krav som er nemnde i svaret frå forbrukaren. 
Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan 
ikkje ta atterhald som avgrensar denne retten. 
Garanti skal gjevast i form av sjølvskuldgaranti eller tilsvarande frå ein finansinstitusjon som 
har rett til å tilby slik teneste i Noreg. Likt med garanti skal reknast deponering av pengesum 
i finansinstitusjon som nemnd i første punktum på tilsvarande vilkår. 
I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd første punktum, har forbrukaren 
rett til å halde att alt vederlag fram til det er dokumentert at det ligg føre garanti i samsvar 
med paragrafen her. I tilfelle der det skal stillast garanti etter fristen i andre ledd andre 
punktum, og dette ikkje er gjort, kan forbrukaren gje entreprenøren eit skriftleg varsel med 
ein frist på minst ti virkedagar til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikkje innan 
denne fristen dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med paragrafen her, har 
forbrukaren rett til å heve avtalen. 

0 Endra med lover 10 des 2010 nr. 74 (ikr. 1 
juli 2011 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1570, 
med verknad for garantiavtalar inngått 
etter 1 juli 2011), 16 des 2016 nr. 94 (ikr. 
1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1585). 
Vert endra med lov 15 mai 2018 nr. 
18 (ikr. 1 jan 2019 iflg. res. 15 mai 2018 
nr. 723). 

§ 13.Særskilte krav til entreprenørens yting ved visse avtalar 

Dei krava til entreprenørens yting som følgjer av paragrafen her, gjeld for avtalar om rett til 
fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), og elles når entreprenøren står 
for det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden. 
Dersom eigedomsdelar eller faste innretningar som trengst for å ta bustaden i vanleg bruk, 
ikkje høyrer med til det entreprenøren skal yte, skal desse delane eller innretningane 
nemnast særskilt i avtaledokumentet eller i eit vedlegg. Er ikkje det gjort, skal slike delar og 
innretningar reknast å høyre med til det entreprenøren skal yte, med unntak for delar og 
innretningar som forbrukaren måtte skjøne ikkje høyrde med. 
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Er ikkje anna avtalt, skal entreprenøren syte for tilkomst til byggjeplassen, for opplagsplass, 
byggjestraum, oppvarming og snørydding i byggjetida, fjerning av restar og avfall og for 
liknande tiltak som trengst for fullføringa av arbeidet. 
Er ikkje anna avtalt, skal entreprenøren halde arbeid på forbrukarens eigedom trygda fram 
til overtakinga. Trygdeavtalen skal òg omfatte materialar som er tilførte eigedomen. 
Forbrukarens rettar som medtrygda etter lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 
7-1 andre ledd kan ikkje fråvikast i trygdeavtalen. Til det er dokumentert at det ligg føre 
trygd i samsvar med føresegnene her, har forbrukaren rett til å halde att alt vederlag. 
§ 14.Overtaking 

Overtaking skjer ved overtakingsforretning. 
Er arbeidet fullført, og forbrukaren har flytta inn i bustaden, er ytinga overteke sjølv om det 
ikkje er halde overtakingsforretning. 
Ved overtakinga 

a. går vågnaden for ytinga over frå 
entreprenøren til forbrukaren, jf. § 45, 

b. tek reklamasjonsfristane til, jf. § 30, 

c. stansar eventuell dagmulkt, jf. § 18, 

d. får entreprenøren krav på sluttoppgjer, jf. 
§ 46. 

§ 15.Overtakingsforretning 

Etter at entreprenøren har meldt frå til forbrukaren om når arbeidet blir fullført, kan kvar av 
partane med minst sju dagars varsel kalle inn til overtakingsforretning med synfaring av 
entreprenørens yting. 
Let den eine parten vere å møte til overtakingsforretning utan gyldig grunn, kan den andre 
parten gjennomføre overtakingsforretning åleine. Er det forbrukaren som uteblir etter 
innkalling frå entreprenøren, gjeld dette likevel berre dersom det i skriftleg innkalling er 
gjort merksam på 

a. føresegna i første punktum i leddet her, 

b. føresegnene i § 30 andre ledd om at 
manglar som forbrukaren burde ha 
oppdaga ved overtakingsforretninga, må 
gjerast gjeldande så snart råd er, og 

c. at overtaking har dei verknader som elles 
er nemnde i § 14 tredje ledd. 

Forbrukaren kan nekte å overta ytinga dersom det ligg føre mangel som gjev rimeleg grunn 
til nektinga. 
Ved overtakingsforretninga bør det førast protokoll som begge partane får eit underskrive 
eksemplar av. 
 
§ 16.Seinare synfaring 

Kvar av partane kan krevje at det blir halde ei synfaring av entreprenørens yting når det er 
gått om lag eitt år etter overtakinga. 
Vert synfaring etter krav frå entreprenøren ikkje gjennomført fordi forbrukaren let vere å 
medverke, gjeld føresegnene i § 30 tredje ledd likevel, dersom forbrukaren i skriftleg 
melding på førehand er gjort særskilt merksam på dette. 
 

Kapittel III. Forseinking på entreprenørens side 



§ 17.Forseinking 

Ytinga er forseinka dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å 
krevje etter §§ 10 og 11. Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er 
fullført eller heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje. 
Er ytinga forseinka, kan forbrukaren 

a. krevje dagmulkt etter § 18, 

b. heve avtalen etter § 20, 

c. krevje skadebot etter § 19 eller § 22, 

d. halde attende vederlag etter § 24. 

Dersom entreprenøren ikkje i tide oppfyller andre plikter etter avtalen, gjeld føresegnene 
om forseinking tilsvarande så langt dei høver, likevel ikkje føresegnene om dagmulkt. 
 
§ 18.Dagmulkt 

Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 
11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer. 
Dersom ikkje høgare mulkt er avtalt, skal dagmulkta vere 1 promille av det samla vederlaget 
entreprenøren skal ha. Omfattar avtalen eigedomsrett til grunnen, skal lågaste sats likevel 
vere 0,75 promille. Dagmulkta skal ikkje i noko tilfelle vere mindre enn ein halv prosent av 
grunnsummen i folketrygda på det tidspunktet forseinkinga oppstod. Dagmulkt kan ikkje 
krevjast for meir enn 100 dagar. 
Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap. 
 
§ 19.Skadebot 

Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, dersom tapet kjem 
av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust 
eller i strid med heider og god tru elles. 
I tidsrom når det ikkje vert rekna dagmulkt, kan forbrukaren krevje skadebot 

a. for tap som følgjer av at arbeidet eller 
delar av arbeidet ikkje er fullført til den 
tida forbrukaren kan krevje, 

b. for tap som følgjer av at 
heimelsoverføring ikkje skjer til den tida 
forbrukaren kan krevje. 

Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med 
tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom 
rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande. 
For skadebot i hevingstilfella gjeld § 22. 
 
§ 20.Heving 

Forbrukaren kan heve avtalen dersom forseinkinga inneber eit vesentleg avtalebrot. 
Forbrukaren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå forseinking som 
nemnd i første punktum. Forbrukaren kan berre heve avtalen dersom det er gjeve melding 
til entreprenøren om hevingskravet før overtaking. 
Vert avtalen med entreprenøren heva fordi entreprenørens yting er forseinka, kan 
forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn 
entreprenøren dersom 



a. planlegging og oppføring av bustaden er 
eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, 
og 

b. avtalen med entreprenøren omfattar det 
hovudsaklege av både planlegging og 
oppføring av bustaden. 

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om 
rett til grunnen blir heva på grunn av forseinking. Blir begge avtalane heva, skal 
hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd. 
 
§ 21.Verknadene av heving 

Vert avtalen heva, har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført i samsvar med 
avtalen. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom 
dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd. 
Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr 
som finst på byggjeplassen. Forbrukaren har rett til å gjere seg nytte av utstyr og materialar 
som finst på byggjeplassen, og som trengst til fullføringa av arbeidet. For den bruken skal det 
betalast eit rimeleg vederlag. 
Ved avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), kan 
forbrukaren krevje at hevingsoppgjeret, i staden for etter første og andre ledd, skal skje ved 
at kvar parts plikt til å oppfylle fell bort. Er avtalen heilt eller delvis oppfylt, har kvar part krav 
på å få att det som er ytt. Entreprenøren kan krevje vederlag for verdireduksjon som 
forbrukaren svarer for. Ein part kan likevel halde attende det som er motteke, til den andre 
parten gjev frå seg det mottekne. Det same gjeld når parten har krav på skadebot eller 
rente, og det ikkje blir gjeve fullgod trygd for kravet. 
Fører hevinga til at ein bustad som er teken over, skal tilbakeførast til entreprenøren, skal 
forbrukaren føre slikt forsvarleg tilsyn med bustaden som er rimeleg etter tilhøva. 
Forbrukaren kan krevje dekt nødvendige kostnader med tilsynet. 
 
§ 22.Skadebot ved heving 

Ved heving kan forbrukaren krevje dekt nødvendige meirkostnader som følgjer av at andre 
må fullføre arbeidet. I tillegg kan forbrukaren krevje bøtt anna økonomisk tap som 
forseinkinga fører til, så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av 
forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota 
sett ned tilsvarande. 
Forbrukaren kan ikkje krevje dagmulkt for tida etter hevinga, og pådregen dagmulkt går til 
frådrag i skadebot etter første ledd andre punktum. 
§ 23.Lemping av ansvar 

Dagmulkt eller skadebot kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren ut 
frå omfanget av arbeidet, storleiken av tapet og tilhøva elles. 
 
§ 24.Forbrukarens rett til å halde attende vederlag 

Har forbrukaren krav som følgje av forseinkinga, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av 
vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt. 
 

Kapittel IV. Manglar ved entreprenørens yting 
§ 25.Mangel 



Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av 
avtalen eller av føresegnene i §§ 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket 
kjem av forhold på forbrukarens side. 
Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er 
stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren 
for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde 
rimeleg grunn til å gjere det. 
 
§ 26.Manglande opplysningar 

Mangel ligg òg føre dersom forbrukaren før avtalen vart gjord ikkje har fått opplysningar om 
arbeidet, materialane eller eigedomen som entreprenøren kjende eller måtte kjenne til, og 
som forbrukaren hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan 
gå ut i frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gjevne. 
 
§ 27.Urette opplysningar 

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje svarer til opplysningar om eigenskapar eller bruk 
som er gjevne i samband med avtaleinngåinga eller ved marknadsføring 

a. av entreprenøren eller på entreprenørens 
vegner, eller 

b. av nokan annan i eigenskap av eller på 
vegner av materialleverandør eller 
tidlegare salsledd. 

Første ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på 
avtalen, og opplysningane ikkje er retta i tide på ein tydeleg måte. 
 
§ 28.Tidspunktet for mangelsvurderinga 

Om ytinga frå entreprenøren har mangel eller ikkje, skal avgjerast ut frå tilhøva på 
overtakingstidspunktet sjølv om mangelen viser seg først seinare. 
Entreprenøren svarer òg for feil som oppstår seinare, dersom årsaka til feilen er eit 
avtalebrot frå entreprenøren. Det same gjeld dersom entreprenøren ved garanti eller på 
annan måte har teke på seg ansvar for eigenskapar eller anna ved ytinga fram til eit seinare 
tidspunkt. 
 
§ 29.Forbrukarens krav som følgje av mangel 

Ligg det føre mangel, kan forbrukaren 

a. halde attende vederlag etter § 31, 

b. krevje mangelen retta etter § 32, krevje 
prisavslag etter § 33 eller heve etter § 34, 

c. krevje skadebot etter § 35. 

For andre feil ved entreprenørens oppfylling gjeld føresegnene om manglar så langt dei 
høver. 
 
§ 30.Reklamasjon 

Forbrukaren mistar retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom det ikkje er gjeve melding 
til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande innan rimeleg tid etter at forbrukaren 
oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Ein mangel kan ikkje gjerast gjeldande seinare 



enn fem år etter overtakinga. Entreprenøren kan likevel ha teke på seg å svare for manglar i 
lengre tid. 
Vil forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved 
overtakinga, må dette gjerast så snart råd er dersom overtakinga skjer ved 
overtakingsforretning. 
Når det blir halde seinare synfaring etter § 16, må forbrukaren gjere gjeldande manglar som 
var eller burde ha vore oppdaga, så snart råd er. 
Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, 
om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram 
grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles. 
Retten til å gjere ein mangel gjeldande kan òg bli mista etter reglane om forelding i 
foreldingslova. 

0 Endra med lov 15 juni 2007 nr. 36. 

§ 31.Forbrukarens rett til å halde attende vederlag 

Har forbrukaren krav som følgje av mangelen, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av 
vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt. 
 
§ 32.Retting av mangel og skade 

Forbrukaren kan krevje at entreprenøren rettar ein mangel om ikkje rettinga vil føre til 
kostnader eller ulemper som ikkje står i rimeleg høve til det forbrukaren oppnår. Skade som 
mangelen har ført til på arbeid eller eigedom som er omfatta av avtalen mellom forbrukaren 
og entreprenøren, skal òg rettast dersom skaden er ei nærliggjande og pårekneleg følgje av 
mangelen. 
Vil forbrukaren gjere gjeldande ein mangel, har entreprenøren krav på å få rette mangelen 
dersom rettinga kan skje utan vesentleg ulempe for forbrukaren, og forbrukaren heller ikkje 
elles har særleg grunn til å setje seg imot retting. 
Retting skal skje innan rimeleg tid etter at forbrukaren har gjort mangelen gjeldande og har 
gjort det mogleg for entreprenøren å rette. Skal det vere synfaring etter § 16, kan retting 
utstå til etter synfaringa dersom det ikkje er til ulempe for forbrukaren. 
Retting skjer for entreprenørens rekning. Entreprenøren skal bere tilkomstutgifter, utgifter 
til konstatering av mangelen og andre utgifter som er ei direkte og nødvendig følgje av 
rettinga. Entreprenøren kan likevel krevje pristillegg for arbeid og materialar som ikkje er 
omfatta av prisen, og som ville ha vore nødvendige jamvel om ytinga hadde vore utan 
mangel frå først av. 
 
§ 33.Prisavslag 

Dersom ein mangel ikkje blir retta i samsvar med § 32, kan forbrukaren krevje prisavslag. 
Dette gjeld likevel ikkje dersom forbrukaren avslår retting som entreprenøren har rett til å 
utføre etter § 32 andre ledd. 
Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå 
slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Blir kostnadene urimeleg 
høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den 
verdireduksjonen som mangelen medfører. Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det 
entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting. 
 
§ 34.Heving 
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Forbrukaren kan heve avtalen dersom mangelen inneber eit vesentleg avtalebrot. 
Forbrukaren kan òg heve avtalen før overtakingstidspunktet dersom det er klårt at ytinga 
kjem til å få ein slik mangel som nemnd i første punktum. 
Om verknadene av heving gjeld § 21 tilsvarande. 
Vert avtalen med entreprenøren heva på grunn av mangel ved entreprenørens yting, kan 
forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn 
entreprenøren dersom 

a. planlegging og oppføring av bustaden er 
eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, 
og 

b. avtalen med entreprenøren omfattar det 
hovudsaklege av både planlegging og 
oppføring av bustaden. 

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om 
rett til grunnen blir heva på grunn av mangel. Blir begge avtalane heva, skal 
hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd. 
 
§ 35.Skadebot ved mangel 

Økonomisk tap som kjem av ein mangel, og som ikkje er dekt ved prisavslag etter § 33, kan 
forbrukaren krevje bøtt utan at det ligg føre skyld på entreprenørens side. Dette gjeld likevel 
ikkje så langt entreprenøren godtgjer at mangelen oppstod på grunn av ei hindring utanfor 
entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna 
med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren kunne ha overvunne eller unngått 
følgjene av hindringa. 
Ligg årsaka til mangelen hos ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal 
utføre arbeidet eller delar av det, er entreprenøren ansvarsfri berre dersom 
underentreprenøren òg ville vere ansvarsfri etter føresegnene i første ledd. 
Forbrukaren kan jamvel krevje skadebot for skade på ting som ikkje står i nokon nær og 
direkte samanheng med entreprenørens yting. Men dette skadebotansvaret fell bort dersom 
entreprenøren godtgjer at tapet ikkje kjem av feil eller forsøming på entreprenørens side. 
 
§ 36.Omfanget av ansvaret 

Skadebota skal svare til det økonomiske tapet forbrukaren har hatt (utlegg, prisskilnad, tapt 
arbeidsforteneste, tingskade m.m.). Dette gjeld likevel berre tap som ein rimeleg kunne ha 
rekna med som ei mogleg følgje av mangelen. 
Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, må forbrukaren sjølv bere 
den tilsvarande delen av tapet. 
Ansvaret kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren. Ved vurderinga 
legg ein vekt på storleiken av tapet samanlikna med tap som til vanleg oppstår i liknande 
tilfelle, og tilhøva elles. 
 
§ 37.Krav mot bakre ledd 

Forbrukaren kan gjere sitt krav som følgje av mangel gjeldande mot ein tidlegare avtalepart 
som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, i same mon som mangelen kan gjerast 
gjeldande av entreprenøren eller annan avtalepart. 



Avtale som innskrenkar det kravet entreprenøren eller ein annan avtalepart har, kan ikkje 
gjerast gjeldande mot forbrukaren i større mon enn det som kunne ha vore avtalt mellom 
forbrukaren og entreprenøren. 
Ved krav mot tidlegare avtalepart gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande for 
tilhøvet mellom forbrukaren og den tidlegare avtaleparten. 
I den mon forbrukaren gjer gjeldande krav mot entreprenøren som òg kunne ha vore gjort 
gjeldande mot ein tidlegare avtalepart, gjeld reklamasjonsfristen i § 30 første ledd andre 
punktum for vidare mangelskrav frå entreprenøren mot den tidlegare avtaleparten, dersom 
ikkje anna følgjer av avtalen mellom entreprenøren og den tidlegare avtaleparten. 
Føresegna her gjeld tilsvarande for vidare krav mellom tidlegare avtalepartar som følgjer av 
at forbrukaren har gjort gjeldande mangelskrav. 
 
§ 38.Tredjepersons ansvar for opplysningar 

Ein person som ikkje har mangelsansvar etter § 37, svarer andsynes forbrukaren etter 
reglane i § 35 dersom vedkomande har gjeve slike opplysningar om ytinga som § 27 nemner, 
på vegner av entreprenøren eller i eigenskap av eller på vegner av tidlegare leverandørledd. 
For krav som nemnt i første ledd, gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande. 
 
§ 39.Rettsmangel 

Har ein tredjeperson eigedomsrett, panterett eller annan rett i det entreprenøren skal yte, 
gjeld føresegnene om manglar tilsvarande, om ikkje forbrukaren etter avtalen skal overta 
heftet. Forbrukaren kan likevel ikkje krevje retting etter § 32. 
Forbrukaren kan likevel alltid krevje skadebot for tap som følgje av at det som 
entreprenøren skal yte, tilhøyrde ein annan enn entreprenøren da avtalen vart inngått, 
dersom forbrukaren ikkje kjende eller burde kjenne til det. 
Gjer ein tredjeperson krav på å ha rett i det som entreprenøren skal yte, og dette vert 
motsagt frå entreprenøren, gjeld føresegnene i første og andre ledd tilsvarande når kravet 
ikkje er klårt ugrunna. 
 
§ 40.Offentlegrettslege rådvaldsband 

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), gjeld føresegnene om 
manglar tilsvarande i høve til offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege 
tyngsler på eigedomen. 
 

Kapittel V. Forbrukarens yting 
§ 41.Fastsetjing av vederlaget 

Forbrukaren skal betale det vederlaget som er avtalt. 
I den mon det ikkje er avtalt kva vederlag entreprenøren har krav på, skal forbrukaren betale 
eit vederlag som dekkjer nødvendige kostnader og eit rimeleg påslag. 
Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den 
oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 prosent. Denne føresegna gjeld likevel ikkje 
dersom det uttrykkeleg er avtalt ei anna grense for vederlaget, og heller ikkje i den mon 
entreprenøren har krav på tilleggsvederlag etter §§ 42 eller 43. 
Det er entreprenøren som må godtgjere ein påstand om at vederlaget er oppgjeve som eit 
prisoverslag eller som ei ikkje bindande prisopplysning. 
Vederlaget skal reknast å vere oppgjeve med meirverdiavgift innrekna, om ikkje forbrukaren 
må ha visst at avgifta ikkje var innrekna. 



Entreprenøren har ikkje krav på tillegg for prisstiging utan at det er avtalt skriftleg. 
 
§ 42.Justering for endringar og tilleggsarbeid 

Partane kan krevje justering av vederlaget som følgje av endringar og tilleggsarbeid i den 
mon det følgjer av den opprinnelege avtalen eller er fastsett i særskilt skriftleg avtale om 
endringane eller tilleggsarbeidet. 
Elles kan justering av avtalt vederlag berre krevjast 

a. dersom krav på tillegg eller frådrag er 
framsett i samband med kravet om 
endringar eller tilleggsarbeid, eller 

b. i den mon den andre parten måtte skjøne 
at endringane eller tilleggsarbeidet ville 
føre til eit slikt krav. 

Justering av vederlaget etter andre ledd skal skje på grunnlag av nødvendig kostnadsauke 
eller oppnåeleg innsparing for entreprenøren med tilsvarande endring av entreprenørens 
påslag. 
 
§ 43.Tilleggsvederlag i andre tilfelle 

Entreprenøren kan krevje tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kjem av forhold på 
forbrukarens side, med tilsvarande endring av entreprenørens påslag. Entreprenøren kan 
likevel ikkje krevje tilleggsvederlag på grunn av manglande medverknad dersom forbrukaren 
har krav på tilleggsfrist etter § 51. 
 
§ 44.Vederlag for førebuing m.m. 

For utgreiingar, teikningar, utarbeiding av pristilbod og for liknande førebuing før ytinga er 
bestilt, skal forbrukaren berre betale vederlag dersom det er opplyst eller teke atterhald om 
det på førehand. 
 
§ 45.Vågnaden for ytinga 

Forbrukaren skal ikkje betale for arbeid eller materialar som blir skadde eller går tapt ved ei 
hending før overtakinga som ikkje kjem av forhold på forbrukarens side. Entreprenøren har 
òg vågnaden for materialar som forbrukaren har skaffa, dersom dei er overlatne til 
entreprenøren. 
 
§ 46.Betalingstid 

Er ikkje betalingstida avtalt, skal forbrukaren betale når entreprenøren krev det etter 
overtaking. Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan 
entreprenøren berre krevje betaling mot heimelsoverføring. 
Det kan avtalast at forbrukaren skal stille garanti eller gje trygd på annan måte for rett 
betaling. Blir ikkje trygd gjeven i samsvar med avtalen, skal dette reknast likt med manglande 
betaling. 
 
§ 47.Forskotsbetaling 

Avtale om at forbrukaren skal betale avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag, gjeld 
berre så langt 

a. verdien av arbeid som er utført på 
eigedomen, saman med materialar som 



er tilførte eigedomen, minst svarer til det 
som til kvar tid er betalt, 

b. det ikkje kviler salspant eller andre hefte 
på materialar som er innbygde eller 
tilførte eigedomen, og som skal betalast 
ved avdraget, og 

c. minst ein tiandedel av vederlaget ikkje 
skal betalast før overtakinga. 

Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan det berre avtalast 
forskotsbetaling etter første ledd dersom betalinga skal skje etter at forbrukaren har fått 
overført heimelen til eigedomen utan andre hefte enn dei som forbrukaren skal overta, eller 
det er stilt garanti som nemnd i tredje ledd. 
Sjølv om vilkåra i første ledd bokstav a og b ikkje er oppfylte, kan det avtalast at forbrukaren 
skal betale avdrag mot sjølvskuldgaranti frå ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik 
teneste i Noreg. § 12 sjette og sjuande ledd gjeld tilsvarande. 

0 Endra med lover 10 des 2010 nr. 74 (ikr. 1 
juli 2011 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1570, 
med verknad for garantiavtalar inngått 
etter 1 juli 2011), 16 des 2016 nr. 94 (ikr. 
1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1585). 

§ 48.Rekning, sluttoppgjer og gebyr 

Forbrukaren kan setje som vilkår for betaling av avdrag og sluttoppgjer at entreprenøren 
legg fram rekning som kan kontrollerast. Tillegg for prisstiging, justering av vederlaget etter 
§ 42 og tillegg etter § 43 skal gå fram særskilt. 
Har forbrukaren fått rekning for sluttoppgjer, kan entreprenøren ikkje seinare krevje retting 
av sluttoppgjeret. Dette gjeld likevel ikkje dersom det er teke særskilt atterhald eller 
forbrukaren måtte forstå at det var feil i rekninga. 
Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje 
er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken. Dette gjeld likevel ikkje dersom 
lågare vederlag følgjer av avtalen, eller dersom kravet er urimeleg. 
Entreprenøren kan ikkje krevje bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for 
skriving av rekning e.l. i tillegg til vederlaget. 
 
§ 49.Deponering av omtvista vederlag 

Er det avtalt at sluttoppgjeret skal vere betalt før overtaking eller før heimelsoverføring, og 
noko av vederlaget er omtvista, skal betalinga likevel reknast for å vere skjedd dersom den 
omtvista delen er deponert etter føresegnene i andre og tredje ledd og resten er betalt. 
Deponering skal skje ved å setje pengesummen inn på ein konto i ein finansinstitusjon som 
har rett til å tilby slik teneste i Noreg. Pengane, renter medrekna, skal berre kunne 
disponerast av forbrukaren og entreprenøren i lag. Finansinstitusjonen skal likevel utbetale 
frå kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller anna avgjerd som har verknad som 
rettskraftig dom. 
Er det sett vilkår om deponering av ein større sum enn entreprenøren har krav på, kan 
forbrukaren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 
om forsinket betaling m.m. frå deponeringstidspunktet for den overskytande delen. 
Renteinntekt på den tilsvarande delen av den deponerte summen skal gå til frådrag i kravet. 
Om forbrukarens plikt til å betale rente og skadebot for rentetap gjeld § 59. 
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§ 50.Forbrukarens medverknad 

Skal forbrukaren eller nokon forbrukaren svarer for, levere teikningar, skaffe materialar eller 
medverke på anna vis, skal medverknaden ytast til den tida som er avtalt, og elles til slik tid 
at det blir teke rimeleg omsyn til utføringa av entreprenørens arbeid. 
 
§ 51.Tilleggsfrist 

Forbrukaren kan krevje lenging av fristar for betaling og medverknad dersom 

a. betalinga eller medverknaden blir seinka 
på grunn av entreprenørens forhold, eller 

b. betalinga eller medverknaden blir seinka 
på grunn av ei hindring utanfor 
forbrukarens kontroll, og det ikkje er 
rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha 
rekna med hindringa på avtaletida, eller 
at forbrukaren skal unngå eller overvinne 
følgjene av hindringa. 

Blir betalinga eller medverknaden seinka på grunn av ein tredjeperson som forbrukaren 
svarer for, har forbrukaren krav på tilleggsfrist dersom tredjepersonen ville ha hatt krav på 
tilleggsfrist etter andre leddet. 

Kapittel VI. Avbestilling 
§ 52.Avbestilling 

Forbrukaren kan avbestille ytinga eller delar av den før overtaking. 
For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag. Vederlaget 
skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg 
gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd. 
Entreprenøren kan vidare krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg 
kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Dette gjeld òg tapt forteneste så langt 
det blir godtgjort at det ikkje var mogleg å oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag frå 
andre. Ved utmålinga gjeld elles føresegnene i § 36 tilsvarande. 
Skadebot etter tredje ledd kan likevel ikkje krevjast dersom avbestillinga kjem av at 
forbrukaren ikkje kan gjere seg nytte av arbeidet, yte nødvendig medverknad eller betale på 
grunn av ei hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at 
forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå 
eller overvinne følgjene av hindringa. 
 
§ 53.Avbestilling som omfattar rett til grunn 

§ 52 andre til fjerde ledd gjeld ikkje når avbestillinga omfattar rett til grunn (jf. § 1 første 
ledd bokstav b). I slike tilfelle kan entreprenøren krevje skadebot for økonomisk tap så langt 
forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Ved utmålinga 
gjeld føresegnene i § 36 tilsvarande. 
Dersom heile ytinga etter avtalen med entreprenøren vert avbestilt, kan forbrukaren òg 
avbestille ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn 
entreprenøren dersom 

a. planlegging og oppføring av bustaden er 
eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, 
og 



b. avtalen med entreprenøren omfattar det 
hovudsaklege av både planlegging og 
oppføring av bustaden. 

Retten til avbestilling gjeld utan omsyn til om avtalen om grunnen er oppfylt, men 
entreprenøren kan setje som vilkår for avbestilling at ytingane etter avtalen om rett til 
grunnen blir førte attende. Skadebot kan krevjast etter føresegnene i første ledd. 
§ 54.Avbestillingsgebyr 

I staden for skadebotansvar etter § 52 eller § 53 kan avtalen fastsetje ei normalskadebot 
(avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Normalskadebota lyt verke rimeleg i lys av føresegnene 
i § 52 og § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52 fjerde ledd gjeld tilsvarande. 
 

Kapittel VII. Forseinking på forbrukarens side 
§ 55.Entreprenørens krav ved forseinking 

Dersom betaling eller medverknad frå forbrukarens side ikkje blir ytt til dei tider 
entreprenøren kan krevje etter §§ 46, 47, 50 og 51, kan entreprenøren 

a. stanse arbeidet og krevje tilleggsvederlag 
etter § 56, jf. § 43, 

b. heve avtalen og krevje skadebot etter §§ 
57 og 58, 

c. krevje rente og skadebot for rentetap 
etter § 59. 

Omfattar avtalen rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), har forbrukaren ikkje krav på 
overtaking eller heimelsoverføring før betaling og medverknad er ytt i samsvar med avtalen, 
sjå likevel § 49 om høve til deponering av omtvista beløp. 
 
§ 56.Stansing av arbeidet 

Betaler forbrukaren ikkje avtalt avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag til rett tid, 
kan entreprenøren gje forbrukaren varsel om stansing. Betaler ikkje forbrukaren snarast råd 
etter at han har motteke eit slikt varsel, kan entreprenøren stanse arbeidet. Entreprenøren 
skal likevel i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på 
byggjeplassen. § 58 tredje ledd gjeld tilsvarande. 
Blir arbeidet stansa, kan entreprenøren krevje tilleggsvederlag etter § 43. 
Føresegnene i første og andre ledd gjeld tilsvarande dersom det er klårt at betalinga kjem til 
å bli forseinka, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for betalinga. 
 
§ 57.Heving 

Entreprenøren kan heve avtalen dersom forseinking med forbrukarens betaling eller 
medverknad inneber vesentleg avtalebrot. Entreprenøren kan òg heve avtalen dersom det 
er klårt at det kjem til å oppstå slik forseinking, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev 
fullgod trygd for oppfyllinga. 
Entreprenøren kan ikkje heve avtalen etter overtaking eller etter at skøyte eller 
festedokument er tinglyst eller gjeve forbrukaren. Hevingsretten står ved lag om 
entreprenøren har teke atterhald om det, eller om forbrukaren ikkje held fast ved avtalen. 
Når forbrukaren har betalt, kan entreprenøren ikkje heve avtalen med mindre det er gjeve 
melding til forbrukaren om hevingskravet før eller straks entreprenøren fekk vete om 
betalinga eller medverknaden. 
 



§ 58.Verknadene av heving 

Blir avtalen heva, har entreprenøren krav på oppgjer som om forbrukaren hadde avbestilt på 
hevingstidspunktet (§ 52 eller § 53). 
Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr 
som finst på byggjeplassen. 
Entreprenøren har ikkje krav på å få attende delar av arbeid som er utført på forbrukarens 
eigedom, eller betalte materialar som er tilførte eigedomen, om ikkje anna følgjer av gyldig 
atterhald. 
Er avtale om rett til grunnen gjort med nokon annan enn entreprenøren, og oppføringa av 
bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, kan entreprenøren krevje at ytingane 
etter den avtalen blir førte attende dersom avtalen mellom entreprenøren og forbrukaren 
blir heva på grunn av mishald frå forbrukaren. 
 
§ 59.Rente og skadebot for rentetap 

Ved forseinka betaling kan entreprenøren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov 17. 
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 
 

Kapittel VIII. Langvarig avbrot 
§ 60.Langvarig avbrot 

Kvar av partane kan seie seg løyst frå avtalen dersom arbeidet må avbrytast eller ikkje kan 
kome i gang på grunn av omstende som nemnde i § 11 første ledd bokstav c eller § 51 første 
ledd bokstav b, i så lang tid at føresetnadene for avtalen blir vesentleg endra. Likt med 
avbrot av arbeidet skal reknast utsetjing av overtaking eller heimelsoverføring. 
Føresegnene i § 21 gjeld tilsvarande dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter 
første ledd. Partane har ikkje krav på skadebot. 
Dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter første ledd, kan kvar av partane 
krevje at ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn 
entreprenøren, går attende dersom 

a. planlegging og oppføring av bustaden er 
eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, 
og 

b. avtalen med entreprenøren omfattar det 
hovudsaklege av både planlegging og 
oppføring av bustaden. 

Kapittel IX. Skadebotansvar for konsulent 
§ 61.Verkeområdet for kapitlet 

Føresegnene i dette kapitlet gjeld konsulentavtalar med forbrukar. 
Med konsulentavtale er det meint ein avtale mellom ein sjølvstendig oppdragstakar 
(konsulenten) og ein oppdragsgjevar (forbrukaren, jf § 2) om planlegging av oppføring av 
bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i slik 
oppføring. 
Føresegnene i kapitlet gjeld berre dersom konsulenten skal utføre arbeidet som ledd i 
næringsverksemd, medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd står for 
planlegging mot godtgjersle. 

0 Endra med lov 21 juni 2002 nr. 34 (ikr. 1 
juli 2002). 

https://lovdata.no/LTI/lov/2002-06-21-34


§ 62.Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil 

Konsulenten kan ikkje fråskrive seg skadebotansvar som han eller ho har etter allmenne 
reglar på grunn av feil. 
 
§ 63.Reklamasjon 

Forbrukaren mistar retten til å krevje skadebot på grunn av feil dersom det ikkje er gjeve 
melding til konsulenten om kravet innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller 
burde ha oppdaga feilen. Kravet kan ikkje meldast seinare enn fem år etter overtakinga av 
den ytinga som oppdraget knyter seg til, om ikkje konsulenten har teke på seg å svare for feil 
i lengre tid. 
Konsulenten kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen 
om tapet kjem av at konsulenten eller nokon konsulenten svarer for, har fare fram grovt 
aktlaust eller i strid med heider og god tru elles. 
 

Kapittel X. Tvisteløysing 
§ 64.Tvisteløysing 

Denne føresegna gjeld avtalar med forbrukar om oppføring av eigarbustad, jf. § 1, og 
konsulentavtalar med forbrukar, jf. § 61. 
Dersom det på grunnlag av avtale mellom entreprenørane eller konsulentane sine 
organisasjonar og Forbrukarrådet er skipa ei nemnd for tvistar om avtalar som går inn under 
lova her, og som er godkjend etter lov om klageorganer for forbrukersaker, kan kvar av 
partane leggje fram for nemnda ein tvist der nemnda er kompetent. Så lenge tvisten er til 
førehaving i nemnda, kan ikkje entreprenøren reise søksmål om same tvisteemnet. 

0 Endra med lover 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 
jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 
1416), 17 juni 2016 nr. 29 (ikr. 1 juli 2016 
iflg. res. 17 juni 2016 nr. 703). 

Kapittel XI. Endringar i andre lover. Ikraftsetjing 
§ 65.Endringar i andre lover 

Desse føresegnene i andre lover endrast slik: – – – 
§ 66.Ikraftsetjing 

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. 1 Lova får berre verknad for avtalar som blir gjorde 
etter at ho tek til å gjelde. 
§ 65 nr. 1 (endringar i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer), § 65 nr. 3 
(endring i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar) og § 65 nr. 6 (endring i lov av 
25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser) tek likevel til å gjelde straks. Endringane i lov av 18. 
mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer gjeld også tidlegare oppkomne krav som ikkje er 
forelda når lova tek til å gjelde. 

1 Frå 1 juli 1998 iflg. res. 3 okt 1997 nr. 
1072. 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2001-12-14-98
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2001-12-14-1416
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2001-12-14-1416
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