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KJØPEKONTRAKT 

 
om rett til bolig eller fritidsbolig under oppføring med tomt 

 
Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. 
(Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, 
første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn. 
 
Mellom   
  

Favoritthytten AS Orgnr: 990733171 

 
 Luramyrveien 65 

4313 Sandnes 
 Mob: 95 23 75 23 E-post: arvid@favoritthytten.no 
 
 
heretter kalt selgeren, og 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
heretter kalt kjøperen, har i dag inngått følgende kontrakt:

Megler: Megleren for nye boliger AS Foretaksregisteret Org nr. 924773413 MVA  
Type oppdrag: 04.Salg fritid-prosjektert(buoppflov) 
Eierform: Selveier / Eiet tomt 
Oppdragsnr: 

 

Omsetningsnr: 
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§ 1 
 

SALGSOBJEKT OG TILBEHØR 
 

Type eiendom Hytte 
Matrikkel Gnr. 2 Bnr.   i Sirdal kommune Tomt nr.:  
Eierform tomt Eiet tomt  
 
Boligen/fritidsboligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og 
som følger som vedlegg til denne kontrakt. Selger kan foreta nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i 
spesifikasjonene, f.eks. som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge 
dette ikke reduserer boligens/fritidsboligens forutsatte standard. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike 
endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner. Tegninger og 
illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved eventuelle avvik gjelder 
leveransebeskrivelsen foran prospektet og tegninger. 
 
Hjemmelshaver til eiendommen er Ånen Ådneram / Aadne Ådneram.  
 
 
 

§ 2 
 

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 
 

Eiendommen overdras for en kjøpesum stor: Kr.  -kroner  00/100, + omkostninger,  heretter kalt kjøpesummen, 
som gjøres opp på følgende måte: 
 
  

Kjøpesum og omkostninger Beløp  

Kontraktssum  ,- 
Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi (Kr 600 000,-)  15 000 ,- 
Tinglysningsgebyr skjøte 585 ,- 
Tinglysningsgebyr pantedokument 585 ,- 
Pantattest kjøper 200 ,- 
Oppmåling og utstedelse av målebrev 18 044 ,- 

Totalt kr.  ,- 

 
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 
 
 

§ 3 
 

SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER 
 
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom selger ikke oppfyller 
plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien 
foreligger.  
 
Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre setning, er det 
tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, men selger skal uansett stille garanti før 
byggearbeidene starter.  
 
I tilfeller der det skal stilles garanti etter fristen i forrige avsnitt og dette ikke er gjort, kan kjøper gi selger et skriftlig 
varsel med en frist på minst ti virkedager til å rette forholdet. Har entreprenøren heller ikke innen denne fristen 
dokumentert at det er stilt garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, har kjøper rett til å heve avtalen.  
 
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen, frem til 
overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. 
 
Ved avtale om forskuddsbetaling etter punkt 4 alternativ 1, skal selger i tillegg stille forskuddsgaranti etter 
bustadoppføringslova § 47. 
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Endringer/tilvalg som avtales etter at kontrakt er inngått, fører ikke til at garantisummen skal endres. 
 
 

§ 4 
 

OPPGJØR 
 
Oppgjøret mellom partene foretas av: 
 

Eie Økonomi AS 
Postboks 139 Vinderen 
0319 Oslo 
Tlf: 22 52 01 11, Epost: oppgjor@eie.no Fax: 22 52 01 10 

 
Det er avtalt følgende oppgjørsform: 
 
10% av kjøpesummen betales så snart utbygger har stilt garanti i hht. bustadoppføringslova §12.  
 
Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for overtagelse og hele kjøpesummen, tilvalg og omkostninger er 
betalt.. 
 
Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at 
det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag 
gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning.  
 
Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre 
setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter § 12 inntrer.  
 
Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter 
bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.  
 
 Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter 
bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til eiendommen. 
 
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert eiendomsmeglers klientkonto 32073114887 
innen dato for overtagelse. Betalingen skal merkes med KID-kode:   
 
Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter pr. overtagelsesdato settes opp av kjøper og selger. 
Ønsker partene eiendomsmeglers bistand til dette, inngås det særskilt avtale om det. 
 
Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel kjøper. 
Når det er avtalt at kjøper skal betale forskudd, er forskuddet å anse som selgers penger når lovens vilkår om å sikre 
kjøper er oppfylt. Når selger har oppfylt vilkårene om å stille garantier etter bustadoppføringslova §§ 12 og 47 
godskrives derfor selger renter av innestående på klientkonto til enhver tid. Renter av omkostninger som er innbetalt 
av kjøper tilfaller kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre 
enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd. 
 
 

§ 5 
 

HEFTELSER 
 
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. 

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger 

forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen 

overtagelse. 

Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, utover det som 

grunnboksutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir 
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avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter m.v. som 

vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen. 

Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som fremgår av bekreftet 
grunnboksutskrift/oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. 
 
Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på eiendommen som følge av krav fra det offentlige,  
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp. 
 
 

§ 6 
 

TINGLYSING/SIKKERHET 
 
Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos 
eiendomsmegler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. 
 
Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et beløp minst tilsvarende 
kjøpesummen. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring. Pantedokumentet er tinglyst, eller skal 
tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter avtalen. 
 
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og 
skjøtet er godtatt til tinglysning. 
 
All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av eiendomsmegler. Dokumenter som skal tinglyses må 
snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i undertegnet og tinglysingsklar stand. 
 
 

§ 7 
 

SELGERS MANGELSANSVAR/KJØPERS REKLAMASJONSPLIKT 
 
Det foreligger mangel ved avvik fra avtalt ytelse eller avvik fra offentligrettslige krav som beskrevet i 
bustadoppføringslova § 25, ved manglende opplysninger som beskrevet i § 26 eller ved uriktige opplysninger som 
beskrevet i § 27.  
 
Foreligger det mangel, kan kjøper gjøre gjeldende slike krav som følger av bustadoppføringslova §§ 29 flg., herunder 
retting av mangel, tilbakehold av kjøpesum, erstatning eller heving, på nærmere vilkår som beskrevet i 
bustadoppføringslova.   
 
Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke rettidig er sendt reklamasjon til selger i tråd med 
bustadoppføringslova § 30. 
 
 

§ 8 
 

ENDRINGSARBEIDER, TILLEGGSARBEIDER OG TILVALG 
 
Kjøper kan kreve endringer, og partene kan kreve justering av vederlaget, i henhold til bustadoppføringslovas regler.  
 
Det kan avtales på forhånd at forbrukeren ikke kan kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 
15 prosent eller mer. 
 
Partene er enige om at alle endringer, tillegg eller tilvalg (kalt "Endringer" som fellesbetegnelse) til kontrakten skal 
skje skriftlig og med kopi til megler, også etter inngåelsen av kjøpekontrakten.  
 
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte hovedytelsene: Endringene 
innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med vedlegg, justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. 
Det er også etter Endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av boligen/fritidsboligen, og kjøper kan 
forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale 
hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til meglers klientkonto.   
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§ 9 

 
OVERTAGELSE 

  
Eiendommen overtas av kjøper innen den ….. med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, 
forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.  
 
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives 
protokoll fra overtakelsesforretningen, i henhold til bilag til denne kontrakt.  
 
Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. 
 
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og "byggrengjort" stand, uten leieforhold av noen art, slik at 
hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Eiendommen skal ha ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før 
overlevering til kjøper. 
 
Kjøper gjøres oppmerksom på at eventuelle fellesarealer overtas samtidig med boligen på overtakelsesdagen. Dersom 
det er mangler ved fellesarealene på overtakelsestidspunktet, og kjøper ønsker å tilbakeholde et beløp etter 
bustadoppføringslovas §31 for å sikre retting/ferdigstillelse, skal dette protokollføres på overtakelsesprotokollen eller 
på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang.  
 
Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og 
senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved slik overtakelse er eiendomsmegler forpliktet til å gjøre 
kjøper oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig sikkerhet  for kjøpers krav. Eiendomsmegler skal deretter 
bistå partene med å etablere tilfredsstillende sikkerhet som ivaretar kjøpers interesser.  
 
Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken boligen/fritidsboligen. Overtar kjøper ikke til 
fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet boligen kunne vært overtatt. 
 
Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at 
boligen/fritidsboligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. 
 
 

§ 10 
 

ETTÅRSBEFARING 
 
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om lag ett år siden 
overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16. 
 
 

§ 11 
 

SELGERS KONTRAKTSBRUDD 
 
Er selgers ytelse forsinket etter kjøpekontraktens bestemmelser sammenholdt med bustadoppføringslova § 17, kan 
kjøper kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova §§ 18 flg. Slike sanksjoner kan være å holde 
igjen hele eller deler av kjøpesummen, kreve dagmulkt, kreve erstatning eller å heve avtalen, på nærmere vilkår i 
bustadoppføringslova. 
 
 

§ 12 
 

KJØPERS KONTRAKTSBRUDD 
 
Er kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt selger kan kreve etter 
bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51 kan selger kreve sanksjoner som nærmere beskrevet i bustadoppføringslova 
§§ 56 flg. Slike sanksjoner kan være å stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap 
eller heve avtalen og kreve erstatning for tap, på nærmere vilkår i bustadoppføringslova. 
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§ 13 
 

FORSIKRING 
 
Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende. 
 
Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtakelsesdagen. Ved overtakelse går 
forsikringsplikten over på kjøper. 
Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen, 
har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 

 
§ 14 

 
SELGERS FORBEHOLD 

 
  
 
Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende: 
 

• Denne kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den 
annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser. 

• Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres 
til kjøper. 

 
 

§ 15 
 

DIVERSE 
 

§ 16 
 

BILAG 
 
Kjøper er forelagt følgende dokumentasjon som signeres elektronisk og er en del av kontrakten: 
 

- Vedlegg til kontrakt 
 

§ 17 
 

SIGNATUR 
 
Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos 
eiendomsmegler. 
 
Sted/dato: Stavanger,  
 
 
Kjøper: Selger: 

………………………………………………  …………………………………………… 
Favoritthytten AS   

 


