
Salgsoppgave med prisliste Stemmenmarka BKS7 
Selger                                                                               
Navn: SI Prosjekt AS 
Adresse: Ånestadvegen 12,  
4360 Varhaug  
Org.nr: 985 253 145 

Prisliste datert 04.10.2022 
Klar for egeninnsats 

Priser oppgitt er pris klar for egeninnsats dvs. uten gulvlegging, sparkling og maling i tørre rom. 
Våtrom vil bli gjort ferdig av utbygger. Pris for nøkkelferdigbolig iht. kontraktsvedlegg får et 
pristillegg på kr 200 000,- 

Omkostninger 
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende 
omkostninger: 

• Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den 
enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være 1 400 000,- per bolig. 

• Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,- 
• Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr 585,- 
• Gebyr for pantattest kr 172,- 

Registerbetegnelse                                                                       
Gnr. 10, bnr. 305 og 306 i Time Kommune 

Eiendommen vil bli delt, og hver enhet får egen tomt med eget matrikkelbrev. 

Prosjektbeskrivelse/Beliggenhet            
                                                
På kanten av Bryne - med kort vei til by og land - kommer Stemmenmarka. Dette prosjekt er for deg 
som søker et boområde med litt ekstra armslag både for deg og dine, men med kort vei til sentrum, 
butikkhandel, Bryne sine hjemmekamper og turområdene rundt Eivindholdstjørn. 

I disse store boligene på to etasjer får du hele 4-5 soverom. Flott kjøkken / allrom med utgang til den 
sørvendte hagen hvor du også har egen sportsbod. I samme etasje, i tilknytning til allrommet, har du 
mulighet for et soverom nr. 5. Du har også et baderom og en egen bi-inngang som kanskje kan bli 
boligens vaskerom? Andre etasje har 4 soverom, et stort baderom med mulighet for badekar samt en 
stor stue med direkte utgang til balkongen sør. Her kan du virkelig nyte kveldene og det åpne 
landskapet. 

Boli
g

BRA P-rom S-rom Soverom Pris Dokumentavgift Omk. Pris ink. omk.

101 200 171 29 4-5 SOLGT 35 000,- 36 342,- SOLGT

102 201 171 29 4-5 SOLGT 35 000,- 36 342,- SOLGT

103 200 171 29 4-5 5 790 000,- 35 000,- 36 342,- 5 826 342,-

104 196 168 28 4-5 SOLGT 35 000,- 36 342,- SOLGT
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Beliggenhet: 
Boligfeltet har kort vei inn til sentrum, samt til flotte tur- og friluftsområder med 
rekreasjonsmuligheter gjennom hele året. Blant annet er det kort vei til "Tjødnå". Ellers har man 
Sandtangen og Njåskogen som byr på gode turstier og lysløype året rundt. Langs østsiden av 
Frøylandsvatnet er det opparbeidet turvei fra Bryne til Kvernaland, over "Midgardsormen".  

Bryne fotballklubb holder til ved Bryne stadion og har ca. 50 lag i aldersbestemte klasser. 
Stadionanlegget har gressbane, kunstgressbane og innendørs treningshall. Bryne har også tennisklubb, 
taekwon-do klubb, karateklubb, svømmeklubb og håndballag. For golfentusiaster kan Jæren golfklubb 
tilby en 9-hulls høykvalitetsbane, 6-hulls treningsbane og driving-range. 

Ved elven Bryneåna finner du Fritz Røed skulpturpark. I enden av parken ligger Bryne mølle med 
utstillingslokaler, scene og kafé. Ikke langt fra parken ligger også Garborgsenteret som er et nasjonalt 
formidlingssenter for forfatterskapene til Hulda og Arne Garborg. I underetasjen på senteret finner du 
Time bibliotek. 

Servicetilbud: 
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Rema 1000 som ligger ca. 600 meter fra boligområdet, 
Coop Obs, Extra og Mega. Coop Obs ligger på M44 senteret i Bryne. Her finner man et rikt utvalg 
butikker og forretninger, samt flere spisesteder. Ønsker du andre alternativer har Jærhagen kjøpesenter 
mye å tilby, samt Kvadrat kjøpesenter. 

Området byr på offentlig kommunikasjon i form av buss og tog. Nærmeste holdeplass er Håland som 
ligger ca. 550 meter unna boligen. Fra Bryne stasjon tar toget deg til Stavanger på ca. 32 min. Ved å 
benytte bil tar det ca. 6 min til Bryne sentrum, 25 min til Sandnes, 29 min til Stavanger lufthavn og 39 
min til Stavanger. 

Fra eiendommen er det ca. 1,5 km til Eivindsholen FUS barnehage, 1,8 km til Rosseland skule og 2,4 
km til Bryne Ungdomsskule. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt 
utvalg av både kommunale og private barnehager. 

Arealangivelse                                                                        

Bolig 1: 
BRA/P-rom: 200 kvm/171 kvm 
S-rom: 29 kvm 

Bolig 2: 
BRA/P-rom: 201 kvm/171 kvm 
S-rom: 29 kvm 

Bolig 3: 
BRA/P-rom: 200 kvm/171 kvm 
S-rom: 29 kvm 

Bolig 4: 
BRA/P-rom: 196 kvm/168 kvm 
S-rom: 28 kvm 

Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig 
areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inklusiv 
innvendig bod,sjakter og loftsrom. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto 
gulvareal.Man kan således ikke summere rommenes arealer og få bruksarealet. 
Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. 

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger. 

Innhold                                                                             

(+47) 41 60 77 81 /  bjorn.salte@privatmegleren.no 
PrivatMegleren Jæren, Torggata 2, Torggata 2 4340 Bryne 



Bolig 1: 
1.etasje: P-rom: Kjøkken/allrom, bad, entré og bi-inngang/vaskerom. S-rom: Garasje. 
2.etasje: P-rom: Stue, 4 soverom, gang og bad. 

Annet: sportsbod og balkong. 

Bolig 2: 
1.etasje: P-rom: Kjøkken/allrom, bad, entré og bi-inngang/vaskerom. S-rom: Garasje. 
2.etasje: P-rom: Stue, 4 soverom, gang og bad. 

Annet: sportsbod og balkong. 

Bolig 3: 
1.etasje: P-rom: Kjøkken/allrom, bad, entré og bi-inngang/vaskerom. S-rom: Garasje. 
2.etasje: P-rom: Stue, 4 soverom, gang og bad. 

Annet: sportsbod og balkong. 

Bolig 4: 
1.etasje: P-rom: Kjøkken/allrom, bad, entré og bi-inngang/vaskerom. S-rom: Garasje. 
2.etasje: P-rom: Stue, 4 soverom, gang og bad. 

Annet: sportsbod og balkong. 

Antall soverom                                                                          
4-5 

Etasjer                                                                            
2 

Eierform                                                                                 
Eier 

Boligtype                                                                            
Prosjekterte rekkehus 

Byggemåte                                                                           
Leveranser i henhold til TEK 17. Se leveransebeskrivelse fra utbygger. 

Tomt                                                                                 
Bolig 1: ca 243 kvm 

Bolig 2: ca 226 kvm 

Bolig 3:ca 226 kvm 

Bolig 4:ca 226 kvm 

Eiendommen vil bli delt opp i forbindelse med overdragelsen, og hver enhet får egen tomt med eget 
matrikkelbrev. Eksakt størrelse vil fremkomme av eiendommens matrikkelbrev etter fradeling. Selger 
ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse. 

Parkering/Garasje                                                                   
Parkering i carportsanlegg 

Byggeår                                                                            
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2023 

Betalingsbetingelser                                                                        
Fullt oppgjør i forbindelse med overtakelse.  

Det vil bli utsendt faktura fra Privatmegleren Jæren i samsvar med Bustadsoppføringslova §12. Ved 
eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100. 

Tilvalg                                                                             
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:  
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer  
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller  
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen 
eller tilleggsarbeidet.  

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de 
endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.  

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i 
henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller 
sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.  

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. 

Kommunale avgifter og formuesverdi                                                      
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.  

Vei, vann og avløp                                                                    
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

Internett og tv-leverandør                                                                
Altibox – Lyse fiber.  
Trekkerør til fiber blir lagt opp til boligene. Kunde kan bestille fiber fra Altibox i etterkant av 
overtakelse.  

Reguleringsforhold                                                                       
Eiendommen er regulert til boligformål iht Plan nr 0458.00 Detaljregulering for budstadfortetting sør 
for Brøytvegen, Håland datert 01.12.2021 

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi 
oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. 

Overtakelse                                                                          
Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 365 kalenderdager i tillegg til ferie etter 
bustadoppføringsloven etter at  
a) selgers forbehold er løftet 
b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.  

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til 
overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers 
skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova 
§18.  

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av 
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder 
om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.  
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Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.  
Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er 
betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om 
seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.  

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider 
på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske 
installasjoner og utomhusarbeider.  

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider 
som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av 
hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.  

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av 
kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført. 
Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse foreligger.  

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er 
betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.  
Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som 
boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente 
mangler skal utbedres innen rimelig tid.  

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort. Kunde er selv ansvarlig 
for utvask av boligen etter overtakelse.  

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, 
da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt 
ferdigstillelse dato. 

Utomhusarealer                                                            
Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt 
deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte 
arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.  

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig 
detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på 
meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.  

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for 
ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår 
for å få ferdigattest. 

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse                                                     
Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse 
foreligger. Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.  

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å 
velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. 

Oppvarming                                                                            
Bolig leveres med varmekabler i gulv for bad begge etasjer og bi-inngang i 1. etg., samt stålpipe 
startpakke som avsluttes i himling innenfor klimaskjerm. Ildsted kan avtales levert som tilvalg. 

Adgang til utleie                                                                        
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Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved 
utleie. 

Velforening                                                                         
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge 
for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av.  
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening. 

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og 
plikter.  

Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt.  

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales 
ved overskjøting av boligen. 

Heftelser/servitutter                                                                  
Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved salg. 

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som 
følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen 
kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- 
og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere 
informasjon. 

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller 
andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av 
eiendommen og drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler. 

1904/900092-1/44 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST  
17.12.1904  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1907/900087-1/44 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
30.05.1907  
BESTEMMELSE OM SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK 
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1926/900078-1/44 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST  
08.11.1926  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1933/900083-1/44 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST  
19.12.1933  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1962/3239-1/44 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
04.07.1962  
VEDTAK AV DET OFFENTLIGES VILKÅR FOR STATSTILSKUDD I 
FORBINDELSE MED SENKING/LUKKING AV GRØFT/BEKK 

(+47) 41 60 77 81 /  bjorn.salte@privatmegleren.no 
PrivatMegleren Jæren, Torggata 2, Torggata 2 4340 Bryne 

https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=120&t=3023487&sesjonsid=gwpdftxqiq&i=3525799&id_dokumenter=18825908&dagboknummer=900092&embete=44&registreringsdato=1813&knr=1121
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=120&t=3023487&sesjonsid=gwpdftxqiq&i=3525799&id_dokumenter=18825908&dagboknummer=900087&embete=44&registreringsdato=2707&knr=1121
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=120&t=3023487&sesjonsid=gwpdftxqiq&i=3525799&id_dokumenter=18825908&dagboknummer=900078&embete=44&registreringsdato=9809&knr=1121
https://external.webmegler.no/norkarteiendomsdata/BestillPantebok?k=120&t=3023487&sesjonsid=gwpdftxqiq&i=3525799&id_dokumenter=18825908&dagboknummer=900083&embete=44&registreringsdato=12407&knr=1121


OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1972/1421-1/44 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST  
14.03.1972  
RETTIGHETSHAVER: MAUDAL KRAFTLAG 
OVERFØRT FRA: 1121-10/109 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1972/5634-1/44 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST  
29.09.1972  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1973/1574-1/44 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST  
07.03.1973  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1974/1922-1/44 ELEKTRISKE KRAFTLINJER TINGLYST  
19.03.1974  
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1988/6662-1/44 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST  
04.07.1988  
RETTIGHETSHAVER: TIME KOMMUNE 
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1992/3734-1/44 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
04.05.1992  
Rettighetshaver: Televerket 
Bestemmelser om hus for teleteknisk utstyr mv 
OVERFØRT FRA: 1121-10/109 
Gjelder denne registerenheten med flere 

1995/877-1/44 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
31.01.1995  
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 
Med flere bestemmelser 
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

2005/1924-1/44 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
03.03.2005  
Rettighetshaver: LYSE GASS AS. 
Med flere bestemmelser 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 
OVERFØRT FRA: 1121-10/1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller 
andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av 
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eiendommen og drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m. Fra hovedbølet som eiendommen 
er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler. 

Offentlige forbehold                                                                  
Det tas forbehold om endelig offentlig godkjent. 

Forsinket levering 
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. 
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme 
klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. 

Avbestilling                                                                           
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.  

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i samsvar med 
Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.  

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.  
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. 

Avtalebetingelser                                                                         
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om 
oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen 
entreprenøren  
og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.  

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. 
Bustadoppføringslova § 3.  

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten 
til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende 
lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper 
anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak 
reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge 
etter Bustadoppføringslova. 
Kjøper er innforstått med at forpliktende 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. Kjøper samtykker til at omkostninger 
knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.  

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av 
eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.  

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. 

Eventuell transport av avtalen                                                            
Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger betinger seg et transportgebyr 
på kr. 50 000,-. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler. 

Detaljprosjektering                                                                   
På salgstidspunktet er prosjektet ikke ferdig detaljprosjektert. Under detaljprosjekteringen må det 
påregnes mindre justeringer av planer, materialbruk og løsninger. Eksempler på dette er veggtykkelser, 
sjakter/innkassinger for tekniske føringer, mindre justeringer på kjøkkeninnredning, vinduer, dører, 
bod plasseringer, justeringer i garasjeanlegg og annet. Sjakter og føringer for VVS er ikke endelig 
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inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Generelt er himling i bod/
entre/hall nedsenket for å skjule tekniske anlegg/føringer.  

Justeringer som beskrevet over berettiger ikke endring av kjøpesummen så lenge justeringene ikke er 
vesentlige og påvirker boligen negativt mht. rom, funksjon og kvaliteter. Justeringer som beskrevet 
over kan også medføre mindre endringer i beregningsmessig bruksareal, uten at dette berettiger 
endring av kjøpesum dersom boligene og prosjektets ytre mål er tilsvarende som på salgstidspunktet.  

Plantegningene er i skalert målestokk. De må imidlertid ikke benyttes som grunnlag for bestilling av 
innredning eller møbler. Mindre avvik kan forekomme.  

Krymping i betong, tre, plater etc. kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike 
mangler utover normer/krav i Norsk Standard NS3420 3, utgave etter NBI-byggdetaljblad «520.008 
toleranser, anbefalte toleranser til ferdige overflate for utførelse». Skader som måtte skyldes kjøpers 
bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger. 

Andre relevante opplysninger                                                           
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter, uten 
forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.  

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, 
bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor 
inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting – som ikke  
nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for 
kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.  

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs-og 
markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere 
solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig 
bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, 
planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er 
avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med 
kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. 
Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den 
arkitektoniske utformingen av byggene.  

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard 
prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. 
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De 
tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk 
forskrift. 

Kjøper aksepterer at Privatmegleren kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. 

Garantier                                                                            
For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i 
samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.  

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende. 

Energimerking                                                                       
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen, og 
interessentene må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. Karakterskalaen strekker seg 
fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som 
tilfredstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig 
bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage 
fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. 
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Kjøpers undersøkelsesplikt                                                               
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, 
leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å 
reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross 
av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe 
er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp 
inngås. 

Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel                                            
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.  

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i 
handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på 
vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom 
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, 
herunder ikke foreta oppgjør.  

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med 
"mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar 
handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også 
være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.  

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder 
sine plikter etter Hvitvaskingsloven. 

Bindende kjøpbekreftelse                                                                  
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.  

Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. 

Finansiering                                                                             
Privatmegleren setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Nordea. 

Verdivurdering                                                                       
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne 
meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. 

Informasjon til salgsoppgaven                                                              
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.  
All informasjon er godkjent av selger.  

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. 

ANSVARLIG MEGLER/KONTAKPERSON 

Ansvarlig megler 
Navn: Hanna Kverneland 
e-post: hanna.kverneland@privatmegleren.no 
Tittel: Prosjektansvarlig/Eiendomsmegler MNEF 

Kontaktperson 
Navn: Bjørn Rune Salte, telefon 41 60 77 81 
Tittel: Daglig leder/Partner/Eiendomsmegler MNEF 
Privatmegleren Jæren AS 
Adresse: Torggata 2, 4340 Bryne 
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org.nr. 921 659 806 

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN  
Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.  
All informasjon er godkjent av selger.  
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.  

SALGSVILKÅR/VEDLEGG 
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt 
følgende vedlegg: 

• Standard kjøpekontrakt 
• Plantegning datert 05.02.2020 
• Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 05.02.2020 
• Situasjonsplan/utomhusplan datert 01.12.2021 
• Leveransebeskrivelse bolig datert: 13.01.2022 
• Leveranse rørlegger datert: 13.01.2022 
• Romskjema klar for maler datert 01.1.19 
• Leveranse elektriker datert: 13.01.2022 
• Grunnboksutskrift datert 21.01.2022 
• Reguleringsplan m/bestemmelser datert 09.12.2021 
• Bustadoppføringslova 

Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 

Salgsoppgaven er datert 04.10.2022
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