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Lev livet 
der det skjer
Å finne den perfekte leiligheten i det perfekte området 
hører sjeldenhetene til. Man vil gjerne bo sentralt, men 
unna støyen. Leve urbant, men i grønne omgivelser. Nyte 
moderne komfort, men med historisk sus.
 
I Øwregata får du alt dette – midt i hjertet av Ålesund.

Derfor er vi ikke redde for å kalle dette en sjelden anledning. 

Å LES U
N
D
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BELIGGENHETBELIGGENHET

Buss 180 meter

Barnehage 500 meter

Skole 400 meter

Shopping 450 meter

Restauranter 100 meter

Treningssenter 750 meter

Byens beste 
beliggenhet
I Øwregata bor du mindre enn hundre meter fra brygge
kanten i Brosundet, og med alle byens fasiliteter like 
utenfor dørstokken.

Noen kaller det gangavstand, vi kaller det tøffelavstand.
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BELIGGENHETBELIGGENHET
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LEILIGHETENELEILIGHETENE

17 nye 
leiligheter
Bygget består av 17 leiligheter fordelt på fem etasjer. 
Leilighetene er fra 50 til 120 kvadratmeter, og halvparten 
har gjennomgående planløsning i oppholdsrommene. 

I byggets parkeringskjeller er det plass til både biler, sykler 
og boder – alt med enkel adkomst fra gateplan. 

Leilighetene har praktisk planløsning tilpasset en moderne 
livsstil, med heis, balkonger, vannbåren gulvvarme og 
plussstandard. Du kan også gjøre egne tilvalg på bad, 
kjøkken og gulv, slik at du får en bolig som gjenspeiler din 
stil og personlighet.   

I boligvelgeren på www.owregata.no kan du se nærmere 
på de ulike boligene, og få oversikt over ledige leiligheter. 

Det er mange fordeler ved å velge helt 
ny bolig. Dagens nybygg har høyere 
standard og bedre inneklima enn eldre 
bygg, og med flunkende nytt bad, 
kjøkken og elanlegg er det mange år til 
du må bekymre deg for vedlikehold. Du 
har fem års reklamasjonsrett på alt av feil 
og mangler, og lav dokumentavgift på 
kun 2,5 prosent av tomteverdien. 
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LEILIGHETENE LEILIGHETENE
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PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

Leilighet 01

Soverom: –
BRA bolig:  39,8 m2

Prom: 37,9 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  1

Leilighet 02

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  1

1 1
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PLANTEGNINGER

Leilighet 03

Soverom: 2
BRA bolig:  93,2 m2

Prom: 88,2 m2

Balkong 1 | 2:  26,7 m2 | 3,5 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  1

1



N N
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PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

Leilighet 04

Soverom: 2
BRA bolig:  93,4 m2

Prom: 88,4 m2

Balkong 1 | 2: 21,9 m2 | 6,0 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  2

Leilighet 05

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  2



N N

2 2
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PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

Leilighet 06

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  2

Leilighet 07

Soverom: 2
BRA bolig:  93,2 m2

Prom: 88,2 m2

Balkong: 6,1 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  2



N N
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PLANTEGNINGER

Leilighet 08

Soverom: 3
BRA bolig:  93,4 m2

Prom: 88,4 m2

Balkong: 6,0m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  3

PLANTEGNINGER

Leilighet 09

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  3

3 3



NN
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PLANTEGNINGER

Leilighet 11

Soverom: 2
BRA bolig:  93,5 m2

Prom: 88,2 m2

Balkong: 6,1 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  3

PLANTEGNINGER

Leilighet 10

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  3

3 3
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PLANTEGNINGER

Leilighet 124 4

Soverom: 2
BRA bolig:  91,8 m2

Prom: 86,6 m2

Balkong: 6,0 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  4

PLANTEGNINGER

Leilighet 13

Soverom: 1
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  4



NN
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Leilighet 15

Soverom: 3
BRA bolig:  93,2 m2

Prom: 88,2 m2

Balkong: 6,1 m2

Pplass:  Ja / Nei
Etasje:  4

Leilighet 14

Soverom: 2
BRA bolig:  55,7 m2

Prom: 50,7 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  4

PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

4 4
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Leilighet 16

Soverom: 2
BRA bolig:  119,0 m2

Prom: 103,3 m2

Hems: 9,9 m2

Balkong 1 | 2:  20,6 m2 | 8,2 m2  

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  5

PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

Hems5



N

 ØWREGATA | 3736 | ØWREGATA

Leilighet 17

Soverom: 3
BRA bolig:  118,8 m2

Prom: 103,4 m2

Hems: 10,1 m2

Balkong 1 | 2:   22,2 m2 | 8,2 m2

Pplass:  Ja/nei 
Etasje:  5

PLANTEGNINGERPLANTEGNINGER

Hems5
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NØKKEL OPPLYSNINGER

RADON
I henhold til Plan og bygningsloven skal alle bolig
er som er bygget etter 1. juli 2010 ha radonsperre.

VEG-VANN-KLOAKK 
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann 
og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider 
og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

FORURENSING I GRUNN
Det er merket i matrikkelrapport at det er «foru
renset grunn – Mulig kjent påvirkning». Utbygger 
er ansvarlig for å gjøre tiltak og følge offentlig krav 
i forbindelse med dette. I følge Ålesund kommune 
per 11.03.2020 er arbeidet utført men det er ikke 
kommet sluttrapport. Utbygger er ansvarlig for å 
skaffe godkjent sluttrapport før bygging. 

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når eien
dommen er ferdigstilt. Finnes det mangler av min
dre vesentlig betydning så kan det likevel utstede 
midlertidig brukstillatelse når kommunen finner 
det ubetenkelig, slik at kjøper kan overta og bebo 
boligen. Manglene skal da rettes av selger innen 
en frist som settes av kommunen. Kommunen kan 
kreve at selger stiller sikkerhet for at gjenstående 
arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider 
ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi 

selger pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan 
følges opp med tvangsmulkt eller forelegg. Det 
er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest 
eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter 
å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse 
til kjøper og megler før overtakelse. Kjøper kan 
kreve at det stilles sikkerhet for utstedelse av 
ferdigattest, ev så kan kjøper benytte seg av r
etten til tilbakehold ved overtakelse.

VISNING
Se vår annonse hos Notar.no eller Finn.no. 
Kontakt megler for å avtale visning.

ADGANG TIL UTLEIE
Leilighetene kan hver for seg leies ut i sin helhet til 
boligformål.

AREAL
Leilighetene får størrelser fra 38,7 m2 BRA til 
120,5 m2 BRA. Prom 38,7 m2 til Prom 113,8 m2. 
Alle leiligheter utenom den minste på 38,7 m2 
BRA/Prom får ekstern bod på minimum 5 m2. Se 
vedlegg prisliste for areal. 

Arealene oppgitt i prospektet/tegninger er angitt 
i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, 
innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke 
medregnet yttervegg. I tillegg opplyses prom, og 

dette er boligens BRA areal fratrukket innvendige 
boder og veggene til disse. De oppgitte arealer i 
markedsføringen er å betrakte som ca areal, og 
partene har ingen krav mot hverandre dersom 
arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større 
enn markedsført.

ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for å energimerke boligene ved 
ferdigstillelse. Om selger ikke utfører energimerk
ing kan kjøper selv bestille dette på selgers 
regning og senest 1 år etter inflytting. 

Nøkkel
opplysninger

MEGLERFORETAK
Notar – Sunnmøre  Eiendomsmegling AS
Org.nr: 990 199 817
Breivikvegen 3a
6018 Ålesund

ANSVARLIG MEGLER: 
Espen Johansen
Tlf: 922 41 140
Epost: Johansen@notar.no

Oppdragsnummer/prosjektmaster: 21018/19

ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER
Eiendommen har adresse Øwregata 8, 6004 Åle
sund og ligger på gnr/bnr – 200/577.
For Gnr. 200 bnr. 574 og 577 er det gitt vedtak om 
boligbygg med garasje (Øwregata 810) av plan og 
byggesaksutvalget i Ålesund kommune 11.12.2018. 
Vedtaket ble senere påklaget. Fylkesmannen stad
festet kommunens vedtak 19.03.2019 og klage ble 
dermed ikke tatt til følge. Dokument av vedtak 

og vedtak i klagesak kan fås ved henvendelse til 
megler og vil også følge som vedlegg til kjøpekon
trakt.

REGULERING
Eiendommen ligger i et område regulering til 
boligområde iht. reguleringsplan for Ålesund 
sentrum, godkjent 17.03.2000. Områdene vest, 
øst og syd er regulert til boligområde, type J 
(verneverdig bebyggelse  gjenreisningsperioden 
19041915). Syd for eiendommen er også regulert 
til gate m/fortau. Området nord/nordvest er 
regulert til offentlig område – anlegg for lek.  

Det gjøres oppmerksom på at det er igangsatt 
planleggingsarbeid på et område som inkluderer 
eiendommen: Ålesund sentrum  Brosundtunnel
en. Reguleringsplanen omhandler en undersjøisk 
tunnel mellom områdene Ysteneset og Skutvika, 
Brosundtunnelen. Formålet med tunnelen er å løse 
trafikkutfordring i indre bydel. Det er planlagt at 
tunnelen blant annet skal gå under denne eien
dommen, dersom den blir vedtatt.  

Eiendommen ligger i et område som omfattes av 
et reguleringsplanforslag. Plan og byggesaks
utvalget vedtok i møte den 15.05.2018 å legge 
forslag til endrede reguleringsbestemmelser med 
tilhørende nytt plankart, som gjelder reguler

ingsplan for Ålesund sentrum, som ble vedtatt 
i 2000. Dette innebærer blant annet åpning for 
bevertning i de mest sentrale sentrumsområdene 
med et klarere skille for potensielt støyende 
bevertning, en mer fleksibel etasjebruk for de 2 
første etasjene. I tillegg er det gjort en revisjon av 
vernebestemmelsene for å styrke vern av gjenreis
ingsbebyggelsen i sentrum. 

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel, 
vedtatt 09.03.2017, avsatt til boligbebyggelse. 
Området nord/nordvest er avsatt til uteoppholds
areal, mens områdene vest, syd og øst er avsatt til 
boligbebyggelse. 

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er 
vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan 
ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig 
med ytterligere opplysninger knyttet til regu
leringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å 
kontakte Ålesund kommune.

TOMT
Tomten er en selveiet tomt på ca 551 m2. Leilig
hetene blir seksjonert. Tomten disponeres av 
seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbe
gjæring eller sameievedtekter. 
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BYGNINGSBESKRIVELSE

BAD 
Baderomsinnredning type Element. Forskjellige 
størrelser tilpasset badene.
Grå fliser 20 x 20 på gulv og med 5 x 5 i dusjssone. 
Hvite fliser 20 X 40 på veggene.
Innredning iht. plantegning. Ettgreps servantbat
teri. 
Det leveres Hev/senk dusjdører i dusjer og 
ettgreps dusjbatteri med dusjgarnityr. 
Vegghengt klosett i hvit porselen med dempet 
hardplastsete. 
Det er avsatt plass, og levert opplegg for vaske
maskin og tørketrommel.  
 
INNVENDIGE DØRER I LEILIGHET 
Hvitmalte slette dører i kompakt utførelse, hvit
malt med hvite karmer.  Dørvridere i børstet stål 
utførelse.

HOVEDINNGANGSDØR LEILIGHET 
Det leveres ytterdør i solid utførelse med oppfyl
lelse av brannkrav.

HOVEDINNGANGSDØR 
Det leveres dørpartier i lakkert aluminium m/glass 
utførelse, med oppfyllelse av krav lyd/brann/kli
ma/etc. Utførelse iht. arkitekttegninger. Dørene 
skal ha døråpnerautomatikk frem til heis. Ringe
tablåfelt i eller ved dørfelt ved inngangspartiet.

KJØKKEN 
Kjøkken fra HTH vagfritt mellom 3 typer kjøkken.
Modell KP Mono med hvite fronter.
Modell One med svarte fronter.
Modell Glatt grå.
Integrerte hvitevarer fra Siemens.
Benkeplater med mange valgmuligheter i farger 
og oppgradert forkant.

ØVRIGE DØRER I FELLESAREALER  
Dører i fellesareal leveres i solid utførelse, som 
oppfyller gjeldende krav til brann og lyd.

VINDUER/VINDUSDØRER 
Det leveres vinduer med 2/3lags energiglass. Ut
førelse i treverk. Balkongdører leveres også i tre.                                

LISTVERK 
Gulvlister leveres i hvitmalt furu lister på alle rom 
med parkett og de festes med synlige skruer/
spikerhoder. For øvrig leveres hvitmalte furulister 
med synlig innfesting. Foringer på vindu og dører 
leveres hvitmalt treverk. Lister på betongvegg 
skrues. Listfrie overganger mellom tak/vegg.

OPPVARMING 
Bygget tilknyttes fjernvarme fra Tafjord Kraft
varme fjernvarmenett. Individuell måling (fjer
navlesning) av fjernvarme, varmt tappevann, 

oppvarming (radiatorer/gulvvarme) og strøm pr. 
leilighet og fellesarealer. Vannbåren gulvvarme 
som hovedoppvarming av leilighetene. 
Stikkontakt på soverom slik at kunde ev. kan 
montere panelovn. Ev. vannbåren gulvvarme på 
soverom er tilvalg.
Bodareal i 1, etasje er temperert, sprinklet og 
ventilert. 

ENERGI 
Leilighetene skal leveres med energimerke C eller 
bedre. Energiattest leveres for hver enkelt leilighet 
ved overlevering. 
 
LÅSSYSTEM 
Det leveres systemlåser med 4 stk. nøkler til alle 
dører, inkl. sportsbod, garasjeport, postkasser 
samt 1 stk. portåpnere til garasjeport pr. parker
ingsplass i underetrasje. Port skal ha automatisk 
lukking.
Nøkkelbryter for postvesenet monteres for åp
ning av ytterdøren hvor postkassene er plassert. 
Nøkkelbryter tilpasset systemlås for garasjeport 
leveres på utsiden av garasjeport. Innebygget 
nøkkelsafe for oppbevaring av hovednøkler iht. 
krav fra det lokale brannvesen. 

BRANNTEKNISK 
Brannvarslingsanlegg leveres iht. brannrapport. 

Bygnings
beskrivelse

GENERELT 
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere 
om bygningens viktigste bestanddeler og funk
sjoner. Det kan forekomme avvik mellom bygge
beskrivelsen og tegningene. I slike tilfeller er det 
alltid denne byggebeskrivelsen som er gjeldende. 
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise 
forhold som ikke er i samsvar med leveranse, som 
møblering, fargevalg, dørog vindusform, bygn
ingsmessige detaljer, materialvalg, blomsterkasser, 
levegger, beplantning, fargesetting etc. Videre 
kan for eksempel vindusplasseringen i den enkelte 
bolig avvike noe fra de generelle planer, som følge 
av blant annet den arkitektoniske utformingen av 
bygget. Gjennomføring av prosjektet skal skje iht. 
gjeldende lover, forskrifter og krav.

KONSTRUKSJON 
Bygningene oppføres med bærekonstruksjoner i 
stål og betong. Etasjeskillere utføres i prefabrik
erte huldekker i betong. Fasadene er prefabrik
erte isolertebetongvegger, utvendig fargepusset.  

Innvendig kledning 13 mm gipsplater. Netto høyde 
i leilighetene skal være minimum 2.4m. I bad og 
ganger kan himlingshøyde bli redusert til 2,2/2,3 
dersom påkrevd pga tekniske installasjoner.

BALKONGER OG TERRASSER (PRIVATE) 
Balkong er å anse som utvendig konstruksjon. 
Balkong/ terrassedekke skal ha styrt avrenning 
med sluk/ nedløp. Balkong/terrassedekke leveres 
med flislagt overfalte. 
REKKVERK til balkonger i pulverlakkert stål.

GULV 
Alle rom, unntatt bad, WC og vaskerom, leveres 
med lakkert 13 mm 1 stavs eikeparkett av typen 
Opus 1stav eik 181. Her kan du uten tillegg i pris 
velge mellom tre utvalgte typer parkett såfremt 
valget gjøres for hele leiligheten. 
Gulv i innvendige boder leveres med samme type 
parkett. 
Det leveres keramiske fliser på bad, WC og vaske
rom. Som standard leveres mørke fliser på gulv 
og hvite fliser på vegg. Det vil bli anledning til å 
velge tre alternative farger på flis, uten pristillegg. 
Dusjssone skal nedsenkes ca. 4 mm med mindre 
flis for å hindre vann inn på badegulv. 
Utvendige boder leveres med eksponert betong
gulv. 

VEGGER 
Boligenes skillevegger er i betong og eller bind
ingsverk kledd med gips, sparklet og malt. Inn
vendige lettvegger består av isolert bindingsverk 
kledt med 13 mm gipsplater, sparklet og malt. 
Vegger leveres som glatte, malte vegger i lys 
farge. Det kan velges mellom 4 utvalgte standard
farger, begrenset til én farge per rom. 

Bad leveres i hht beskrivelse på bad. I leiligheter 
med separate rom for WC/vaskerom uten dusj le
veres flis på gulv med sokkelflis og malte vegger. 
Flis ut over dette som tilvalg. 
Sportsboder leveres med tette skillevegger. Hver 
bod leveres som tette vegger opp til ca. 2m, net
ting i øverste felt til tak tilpasset sprinkling. 

HIMLINGER 
Nedforet gipshimling malt hvit i leilighetene, 
listfritt.
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult, men det 
kan bli innkassinger som helt eller delvis nedfore
de platehimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og over 
kjøkken. Nevnte overflater vil bli overflatebehan
dlet som en del av overflaten der konstruksjonen 
blir montert. Det blir boligsprinkling i alle leil
igheter. Sprinklerføringer legges i vegger/him
linger, innkasses ved behov. Sprinklerhodene blir 
synlige.
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BYGNINGSBESKRIVELSE

RENOVASJON 
Det er eget rom for søppel og sortering i forbin
delse med inngangspartiet. Søppelrommet vil ha 
kjølefunksjon.

LEKEPLASS
Entreprenøren vil i samarbeid med Ålesund Kom
mune opparbeide lekeplass i Helleborgparken. 
Det vil bli rampe direkte fra bakgård til denne 
lekeplassen.
Lekeplassen skal være ferdigstillt før innflytting.

TILVALGSMULIGHETER 
Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er 
beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for 
å gjøre enkelte individuelle tilpasninger mot pris
tillegg. Selger og entreprenør vil i god tid før 
innredningsarbeidene starter, utarbeide en 
tilvalgsmeny/ brosjyre hvor priser og frister for 
beslutning vil fremkamme.

(Direktevarsling til brannvesen) Det leveres 
egen avstillingsknapp pr. leilighet. Det leveres 
boligsprinkling iht. gjeldene regelverk. For park
eringsanlegg og fellesarealer sprinkles arealene 
forskriftene. Brannslukningsutstyr og røyk
varslere leveres i henhold til gjeldende forskrifter. 
Brannslukningsapparat er av type skum. 

ELEKTRISK 
Elektrisk anlegg ligger skjult. På betongvegger 
og leilighetskillevegger leveres åpent anlegg 
dersom det er nødvendig i forhold til brann og 
lydkrav.  Sikringsskap med svakstrømdel i plast, 
strømmåler til hver leilighet med fjernavlesning. 
Alle rom får stikkontakter og lampepunkter iht. 
gjeldene forskrifter. 

Det leveres LED belysning i tak i sportsbod, bod 
og vaskerom. (Alle mørke rom skal leveres med 
lysarmatur) 
Lys blir levert som følger: 
Leilighet 39 m2:  8stk SG Gyro spotter  3stk 
takpunkt med DCL tilkobling. 
Leilighet 55 m2:  8stk SG Gyro spotter  1stk 
plafond armatur for soverom  4stk takpunkt med 
DCL tilkobling.
Leilighet 94 m2:  11stk SG Gyro spotter  3stk pla
fond armatur for soverom og WC  7stk takpunkt 
med DCL tilkobling.

Leilighet 118m2:  18stk SG Gyro spotter  9stk pla
fond armatur for soverom og hems  8stk takpunkt 
med DCL tilkobling.

LADING EL-BIL 
Ladestasjon for Elbil mot tillegg.

MULTIMEDIA/BREDBÅND 
Det blir klargjort for et data/TV punkt for hver 
leilighet.

PORTTELEFON
Det blir levert porttelefon anlegg med videoop
pkall ved hoveddør og 1 stk svarapparat monitor i 
hver leilighet.

SANITÆR 
Det leveres integrert oppvaskmaskin i kjøkken
benk og det monteres opplegg for vaskemaskin 
som vist på tegning. Varmtvann fra fjernvarmevek
sler i teknisk rom. I fellesareal skal det være bod 
med vaskekar/utslagsvask for renhold av fellesar
ealer, tilknyttet varmt og kaldt vann.
 
VENTILASJON 
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg, med høy 
varmegjenvinning. Avkast ventilasjon over tak /
parkering. Eget ventilasjonsanlegg for bodareal/
tekniske rom med avkast til garasje. 

INNGANGSAREAL
Fellesarealer og trapper i eksponert betong. Veg
ger platekedd,sparklet og malt eller i eksponert 
betong. Himlinger av trespiler. 
Utvendig LED belysning ved hovedatkomster og bi 
innganger. Utvendig utelys ved inngangsdører og 
bakgård styrt av astrour. 

GARASJE 
Det er parkeringsplasser i underetasje som kan 
kjøpes mot tillegg i prisen. 
Vegger i betong og platekledde himlinger. Parker
ingsplassene blir oppmerket.

SYKKELPARKERING 
Det er avsatt plass til sykkelparkering i eget rom i 
forbindelse med inngangspartiet, samt i bakgården.

HEIS 
Heis fra parkeringskjeller til alle boligetasjer. 
Heisstol leveres med børstet stålplater/speil og 
gulvbelegg, LED Belysning. Hastighet 1.0 m/s. 
 
TRAPPER/TRAPPEROM 
Prefabrikkerte trapper i betong.

BYGNINGSBESKRIVELSE

BODER 
I tillegg til bod i leiligheten får hver leilighet 1 stk. sports
bod på ca 5 m2. Sportsboden er plassert i 1. etasje.  
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dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvars
forsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. 

Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utar
beidet av utbygger og ligger som vedlegg til salgs
oppgaven og kjøpekontrakt. Det tas forbehold om 
endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg 
til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mel
lom sameierne etter sameiebrøken med mindre 
særlige grunner taler for å fordele kostnadene 
etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter 
forbruk.
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter 
bruksareal (BRA).

FELLESKOSTNADER:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av 
eierseksjonssameiets felleskostnader. 

Pr overtagelsesdato betales i tillegg til kjøpesum 
kr 10.000, som settes av til startkapital til 
sameiet.

Felleskostnader iht, budsjett antas å dekke bl.a 
strøm fellesarealer, à konto fjernvarme, kommu
nale avgifter, forsikring (ikke innbo), vaktmester
tjeneste, vask av fellesarealer, regnskap, vedlike
hold etc. 

Kostnadene i budsjettet er stipulert og kun basert 
på erfaringstall. Antatt kostnad fjernvarme er stip
ulert iht. normal oppvarming. Individuelt strømfor
bruk er ikke inkludert i budsjettet. 

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for 
normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte 
inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet 
av selger/utbygger og er basert på normaltall fra 
tilsvarende eiendommer. 

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall 
leiligheter, organisering av fellesområder og 
øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre 
forutsetningene for budsjettforslaget.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og 
kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og 
inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre 
eller større kostnader. Endelig fastsettelse av 
budsjett og nivå på felleskostnader vil bli foretatt 
av styret i boligsameiet.

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte 
felleskostnader, stiftelsesomkostninger og start
kapital på usolgte enheter.

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre 
priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.

BETALINGSPLAN
Full kontraktssum pluss omkostninger og eventu
elle endringer/tilvalg betales innen overtagelse. 

KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter og eiendommens formues
verdi fastsettes av Ålesund kommune og skatte
etaten etter ferdigstillelse. Eiendomsskatt fast
settes når boligene er ferdig bygget og betales 
av den enkelte seksjonseier/eier direkte til 
kommunen.

PARKERING
Det er parkeringsplasser i underetasjen som kan 
kjøpes mot tillegg i pris. Selger forbeholder seg 
retten til å fordele parkeringsplassene gjennom 
seksjonering. 

Seksjonseier som får tildelt HCplass, må påregne 
bytte av plass ved dokumentert behov for HC
plass fra annen seksjonseier. Dette kan reguleres i 
vedtektene.

Generell bredde på pplasser er 2,5 meter. Det vil 
forekomme søyler og betongkonstruksjoner som 
kan påvirke dette. Der dørene åpnes vil bredden 
uansett være på minimum 2,5 meter.

Økonomiske 
forhold

PRIS
Fra kr 1.950.000, til kr 7.990.000, + omkost
ninger og eventuelle tilvalg pr leilighet. Boligene 
leveres nøkkelferdig. Se vedlagt prisliste for å 
finne pris per leilighet.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen 
skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, 
og at disse opplysningene kan bli videreformidlet 
til utbyggers byggelånsÅlesund. Hvis nåværende 
bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering 
av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter 
verdivurdering utført av Notar.

Handelen er juridisk bindende for begge parter 
ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin 
forpliktelse med tilfredsstillende finansierings
bevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil 
kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt 
og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkost

ninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall 
dekkes av kjøper.

OMKOSTNINGER
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper 
i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkost
ninger:
 Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi
 kr Se prisliste
 Tinglysningsgebyr skjøte p.t
 kr 585,
 Tinglysningsgebyr pantedokument p.t
 kr 585,
 Attestasjonsgebyr p.t
 kr 202,
 Startkapital sameie
 kr 10.000,
 Stiftelsesgebyr sameie
 kr  4.000,

En eventuell økning i de offentlige tinglysnings
omkostningene må dekkes av kjøper. I tillegg 
kommer tinglysningsgebyr for ytterligere obliga
sjon(er) kjøperen må la tinglyse på eiendommen i 
forbindelse med etablering av lån. 

Tinglysningsdommeren avgjør om dokumentav
giftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget 
skulle bli endret vil en eventuell reduksjon/økning 

være selgers ansvar og risiko. For mye innbetalt 
dokumentavgift blir tilbakebetalt kjøper, dersom 
Statens Kartverk krever høyere dokumentavgift 
må kjøper innbetale tilsvarende. 

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes 
av ligningskontor og kommune etter ferdigstil
lelse. Om kommunen har innført eiendomsskatt så 
baseres denne på markedsverdi minus bunn
fradrag multiplisert med den promillesats som 
til enhver tid gjelder for den enkelte kommune. 
Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

SAMEIE/FORRETNINGSFØRER
Selger har på vegne av sameiet anledning til å 
stifte å inngå bindende forretningsføreravtale 
med 612 mnd oppsigelse.

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor 
styre blir valgt, samt en gjennomgang av sameiets 
budsjett, vedtekter og husordensregler.

Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for 
registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved 
overtagelse ev. via startkapital.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet 
anses ikke som eiendomsmegling og omfattes 
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garasje på Øwregata 10 og 10a mot å forpliktelse 
seg til å bortta, forandre eller rive den så snart 
dette blir forlagt av Ålesund Bygningsråd, og uten 
utgift for Ålesund kommune.

GRUNNDATA
9017921/58 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN

EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930

2018/17269521/200 21.12.2018

14:15

SAMMENSLÅING

Sammenslått med denne matrikkelenhet:

KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 574

ELEKTRONISK INNSENDT

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:

2001/47381/58 18.04.2001 BESTEMMELSE OM VEG

Rettighet hefter i:

KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0 SNR: 1

Rettighet hefter i: 

KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0 SNR: 2

Rettighet hefter i: 

KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0 SNR: 3

Rettighet hefter i: 

KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0 SNR: 4

Med flere bestemmelser

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

OFFENTLIGE FORBEHOLD
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan 
påhefte servitutter/erklæringer som måtte 
bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant 
erklæring som regulerer vann og avløp og drift 
og vedlikehold av energinettverk, veiretter  m.m. 

SELGERS FORBEHOLD
Selger tar ingen forbehold.

Andre 
kjøpsforhold

SELGER
Buholmen Invest AS – Orgnr: 989 10 6430

OVERTAGELSE
Beregnet overtagelse er 01.04.2022.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt 
overtagelsesprotokoll signert av begge parter som 
bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forut
setning for at overtagelse skal kunne finne sted er 
at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet 
mottatt på meglers klientkonto.

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

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs og 
overtagelsesdato vil kunne skje om det fortsatt vil 

foregå byggearbeider på eiendommen i forbind
else med ferdigstillelse av utendørsarealer. Kjøper 
kan ikke nekte å overta selv om hjemmelsover
gang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli 
stående på meglers klientkonto inntil nødvendige 
formaliteter er på plass.

Boligen skal leveres i byggerengjort stand. Kjøper 
kan allikevel ta over boligen selv om uteareal ikke 
er ferdigstilt, mot føring i overtagelsesprotokoll. 
Kjøper opplyses om muligheten til å tilbake
holde nødvendig beløp på meglers klientkonto 
som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp 
må stå i samsvar med manglene. Samme forhold 
om tilbakehold av midler gjelder for øvrig forhold 
som gjenstår  for å få ferdigattest.

FELLESAREAL/GRØNTAREAL
Fellesanlegg defineres som: 
 Alle veger på tomten og gangareal i bygget.
  Parkeringsareal og utvendig oppholdsareal som 
ikke er tilknyttet den enkelte seksjon.

FORSIKRING
Frem til overtagelsen er utbygger ansvarlig for å 
holde boligen fullverdiforsikret. Etter overtagelse 
går dette ansvaret over på kjøper. Selgers 
bygningsforsikring er tegnet i Eika forsikring.

HEFTELSER/SERVITUTTER
Boligene selges fri for pengeheftelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra 
kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/
avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har 
kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har 
innvirkning på denne eiendommen. Selger vil 
besørge sletting av heftelser/servitutter som ikke 
har betydning for denne eiendommen. 

På eiendommen er det tinglyst per 20.08.19
følgende servitutter/rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
Heftelser i eiendomsrett:
1965/371/58 14.01.1965 BEST OM GARASJE/PARKERING

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0 SNR: 1

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0  SNR: 2

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0  SNR: 3

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 200 BNR: 576 FNR: 0  SNR: 4

Forklaring: Eieren av Øwregata 10a gir eieren 
av Øwregata 10 tillatelse til å oppføre garasje 
på Øwregata 10a, mot å forplikte seg til å fjerne 
garasjen uten utgift for eieren av Øwregata 10a så 
snart denne forlager det. Ålesund Bygningsråd gir 
eieren av Øwregata 10 tillatelse til å oppføre 
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lova. Avhendingsloven er ufravikelig ved for
brukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært 
brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletids
punktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd 
i næringsvirksomhet.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt 
av å verne om personopplysningenes integritet, 
tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling 
av personopplysninger i Notar skal følge det til 
enhver tid gjeldende personvernregelverket, 
herunder GDPR og personopplysningsloven. Les 
mer om dette her: https://notar.no/personvern.
aspx.

HVITVASKINGSREGLENE
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om til
tak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvit
vaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre 
kundekontroll. Dette innebærer blant annet 
plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting 
av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument 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. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må 
bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegg
es for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av 

kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi 
av legitimasjonsdokument, skjer senest på kon
traktsmøtet.

Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, 
må fullmakten fremlegges samtidig som bud 
inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS 
mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget 
kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firma
attest og/eller fullmakt må fremlegges samtidig 
som det inngis bud.

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan 
ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av 
handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapport
ere ”mistenkelige transaksjoner” til Økokrim. Med 
”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon som 
mistenkes å involvere utbytte fra straffbar han
dling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. 
Manglende mulighet for kundekontroll kan også 
være et forhold som gjør transaksjonen misten
kelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot 
meglerforetaket som følge av at meglerforetaket 
overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

EIERFORHOLD
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier 
i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til 
bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst 
tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som 
medeier i et eierseksjonssameie følger av
eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner 
av 16.06.2017 (eierseksjonsloven)), og vedtektene 
til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver 
seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor 
sameiet (legalpanterett), i medhold av eierseks
jonslovens § 31. Det gjøres oppmerksom på at 
man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, 
med unntak av erverv av fritidsbolig.

GARANTIER
For enheter som blir solgt etter Bustadoppførings
lova skal selger stille de nødvendige garantier i 
samsvar med Bustadsoppføringslova §§ 12 og evt. 
47. Innholdet/vilkårene i garantien vil være i sam
svar med det til enhver tid gjeldende regelverk 
på det tidspunkt garantien utstedes. Pt.t skal 
garantien gjelde i byggeperioden og frem til 5 år 
etter overtakelsen jfr. § 12. Garantien gjelder som 
sikkerhet både for selve leiligheten, og for bolig
delens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdig
stillelsen av disse. Garantiene sendes av praktiske 
årsaker til megler på vegne av kjøper. Garanti blir 
tilsendt kjøper. Ved utstedelse av samlegaranti 

Generelle 
forutsetninger

KJØPSBETINGELSER
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp 
av bolig.  Avtale anses inngått når kjøper har 
levert megler skriftlig bindende bekreftelse på 
kjøp og aksept er meddelt.

Kjøpsbetingelsen utgjør sammen med akseptbrev, 
leveransebeskrivelse og skriftlige opplysninger 
i prospekt samt skriftlig kommunikasjon mellom 
partene, de samlede avtalevilkårene for kjøp av 
den aktuelle boligen. 

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig 
kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl teg
ninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser 
først kan bli avklart på dette tidspunkt. Inneholder 
kontraktsdokumentene bestemmelser som strider 
mot hverandre gjelder yngre bestemmelser foran 
eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser 
utarbeidet særskilt for handelen, foran standar
diserte bestemmelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 
frihånds og oversiktstegninger i perspektiv, fotos, 
annonser, bilder og planer er foreløpige og ut
formet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, 
fotos, annonser, beskrivelser m.m 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. 

Innvendige rørføringer, sjakter, nedforinger, inn
kassinger, elektroinstallasjoner og dragere frem
kommer ikke på plantegninger og illustrasjoner. 

Opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbe
hold om rett til endringer som er nødvendig og 
hensiktsmessig uten at den generelle standarden 
forringes.

Tegningene i prospektet er nedfotografert, og må 
ikke benyttes som grunnlag for beregninger og 
bestillinger ettersom avvik kan forekomme.

Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utom
husarealer kunne bli utført etter overtagelse.

Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt 

tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil 100 
dager der det er eiertomt, på festet tomt er satsen 
1 promille.

KONTRAKTSVILKÅR
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov 
av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker 
om oppføring av ny bustad (bustadoppføring
slova). 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 forbrukere som ønsker å 
erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg 
retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å 
måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjel
dende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anven
delse der kjøper anses som profesjonell/investor, 
eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil 
handelen i hovedsak reguleres av lov om avhend
ing av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger 
kan likevel velge å selge etter Bustadoppførings
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fra selger eller underleverandør, skal forfall tidligst 
være samme dag som overtakelse. 

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de 
tidsmessige konsekvensene av de endringene 
eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om sel
geren vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper 
varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggs
arbeidene.

AVBESTILLING
Om kjøperen avbestiller boligen før det er gitt 
igangsettingstillatelse betaler kjøper avbestill
ingsgebyr med 5% av total kontraktssum inkludert 
merverdiavgift. Dette iht Bustadoppføringslova 
§54. 
Om kjøperen avbestiller etter at det er gitt igang
settingstillatelse betaler kjøper avbestillingsgebyr 
med 10% av total kontraktssum inkludert mer
vierdiavgift. Dette iht Bustadoppføringslova §§52 
og 53. Kjøper bærer all risiko ved avbestilling. 
Avbestilling skal skje skriftlig. 
 

FORSINKET BETALING
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale for
sinkelsesrenter iht lov av 17.desember 1976 nr. 100 
om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). 
Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta 

inntil betaling skjer. Kjøperen er ansvarlig for å 
innbetale fullt oppgjør av kontraktssummen 
inklusiv omkostninger. Selv om kjøperen har 
innbetalt deler av oppgjøret til fastsatt overta
gelsesdato, skal kjøper betale forsinkelsesrenter 
av hele kontraktssummen frem til fullt oppgjør og 
omkostninger er mottatt hos meglerforetakets 
klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/
forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i 
disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt 
til meglers klientkonto. Bestemmelsen gir ikke 
kjøper rett til å forlenge betalingsfrist utover det 
som allerede er avtalt. 

Om kjøper ikke betaler boligen, og den ikke er 
betalt innen 15 dager etter avtalt overtagelses
dato kan selger iverksette dekningssalg med 10 
dagers varsel, og hevet kjøpet. Dette innebærer 
at kjøper i så fall må erstatte selgers økonomiske 
tap iht Bustadoppføringslovas §58 – Verknadene 
av heving. 

FORSINKET LEVERING AV BOLIG
Ved et slikt tilfelle gjelder visse regler der selger 
har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til 
kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Dette 
gjelder forhold som ekstreme klimatiske forhold, 
streik, kommunal forsinkelse, brann, vannskade  
etc. Kjøper gjøres derfor kjent med at når slike 

forhold er dokumentert, kan selger få tilleggs
frist for levering av boligen uten å måtte betale 
kompensasjon ovenfor kjøper.  

Slike forhold må kjøper ta til betraktning når det 
kommer til salg av egen bolig. Vi råder derfor 
kjøper til å ha dialog med meglerforetaket for å få 
råd rundt salg av egen bolig.  Byggforsikringen til 
selger vil ikke dekke eventuell erstatningsbolig for 
kjøper ved slike tilfeller.

TRANSPORT AV AVTALEN
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at 
selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på 
at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter 
og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder 
tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videre
salg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli 
akseptert. Videresalg er også avhengig av sam
tykke fra garantist og selger. Kjøper kan søke om 
å få transportere sine rettigheter og plikter til en 
ny kjøper, senest 1 måned før overtagelse.
Ved transport av avtalen betinger megler seg 
et administrasjonsgebyr stort  kr 25.000, inkl 
mva for papirarbeid/ merarbeid knyttet til dette.  
Transportgebyr til selger utgjør kr 25.000, inkl 
mva. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. 
Videresalg/transport bekostes av kjøper.

vil denne bli tilsendt forretningsfører/styreleder i 
sameiet.

Eventuelle mangler må varsles til selger så snart 
som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at 
det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden 
er 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslo
va § 30.

Vær oppmerksom på at det parallelt med rekla
masjonsfristene også løper en selvstendig 
foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som 
kan medføre at et mangelskrav bortfaller som 
foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og 
selv om man har reklamert innen «rimelig tid». 
Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige skritt, 
reklamasjon etter bustadoppføringsloven er ikke 
tilstrekkelig. Reglene om foreldelse er særlig rele
vant der mangler oppdages når det har gått en del 
tid etter overtagelse og/eller der entreprenøren/
selger ikke imøtekommer reklamasjonen.

Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke bare 
mot entreprenøren/selger, men også garantisten, 
så er det viktig å merke seg at garantistens ansvar 
foreldes etter de samme regler som gjelder i for
holdet til entreprenør/selger. Dette innebærer at 
garantistens ansvar foreldes på selvstendig grunn
lag og at det derfor er svært viktig å også sørge 

for at foreldelse avbrytes også overfor garan
tisten, idet fristavbrudd overfor entreprenøren/
selger er uten betydning i forholdet til garantisten.
 

TILLEGGSARBEIDER/TILVALG
Mot vederlag har kjøper rett til å få utført en
drings og tilvalgsarbeider. Rettigheten begrenses 
oppad til 15% av avtalt kjøpesum. Kjøperen kan 
altså ikke kreve å få utført endringer eller til
leggsarbeider som vil endre kontraktssummen 
med mer enn 15%, eller hvis endringer ikke står i 
samsvar med selgers ytelse, eller hvis endringer 
vil medføre ulemper for selger som står i forhold 
til kjøpers interesse i å kreve endringen eller 
tilleggsarbeidet. Dette iht Bustadoppføringslova 
§9 2.avsnitt. 

Selger kan kreve at kjøperen betaler forskudd 
for vederlag for endringer. Dette mot sikkerhet 
etter Bustadoppføringslovens §47. Alternativt kan 
selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for 
selgerens krav på tilleggsvederlag.

Kostnader knyttet til endringer utført på boligen 
forfaller til betaling og skal dokumenteres betalt 
senest ved overtagelsen. Fakturering/betaling av 
tilleggsarbeider/leveranser som ikke går gjennom 
utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger 

er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som 
usikret. Megler anbefaler at betalinger knyttet 
til tilleggsarbeider betales sammen med boligen 
ved overtagelse og til meglers klientkonto. Selger 
vil således være videre ansvarlig for betaling til 
underleverandører. Om det er videre spørsmål 
rundt dette ber vi kjøper konferere med megler
foretaket. 

TILLEGGSVEDERLAG/TILLEGGSFRISTER
Partene kan kreve justering av det avtalte veder
lag i henhold til Bustadoppføringslovas regler 
om endringer og tilleggsarbeid. Selger kan kreve 
tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som 
kommer av forhold på kjøperens side. Selgeren 
kan også kreve at kjøperen stiller sikkerhet for 
selgerens krav på tilleggsvederlag.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, 
kan selgeren/underleverandør kreve at kjøperen 
betaler forskudd for vederlag for endringer og til
leggsarbeider. Uten §47garanti, forfaller kostnad
er knyttet til kundeendringer til betaling sammen 
med kjøpesummen for leiligheten.

 All betaling av tilleggsvederlag skal normalt skje 
via meglers klientkonto. Dersom det likevel inngås 
avtale om at fakturering skal skje direkte til kjøper 
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KJØPER 1:  

Navn:

Telefon:
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Adresse:
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Signatur kjøper 1 Signatur kjøper 2
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KJØPER 2:  
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Telefon:
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Adresse:
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Poststed:

Fødselsnr:

Diverse:
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GENERELLE FORUTSETNINGER

BUDGIVNING
Når selger er profesjonell part gjelder ikke vanlige 
budregler. Det er derfor ingen gitte tidsfrister 
på innkomne bud ved oppsatte visninger. Ved 
signerte kjøpetilbud gis Notar rett fra selger til å 
akseptere slike iht enhver tid godkjent prisliste. 
Utbygger har sin rett til å akseptere/forkaste 
ethvert bud.

KJØPER HAR UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har plikt til å sette seg inn i salgsprospekt, 
leveransebeskrivelse og vedlegg som tegninger, 
reguleringsbestemmelser etc. Kjøper kan ikke 
reklamere på forhold han har fått opplysninger 
om, eller fått tilgang til før avtalen er inngått. Hvis 
det er spørsmål rundt opplysninger kan kjøper 
henvende seg til ansvarlig megler for forklarelse 
av disse. Det er viktig at kjøper har gjort seg kjent 
med alle forhold rundt handelen før bindende 
avtale inngås.    

LEGALPANT
Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legal
panterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens 
grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav 
som skriver seg fra sameieforholdet.

EIERBEGRENSING
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en 

to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjon
sloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i 
strid med eierseksjonslovens regler kan Kartver
ket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir 
nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennom
føre handelen med selger, og oppgjør til selger vil 
finne sted tross manglende overskjøting. Den som 
har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et 
slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge 
seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve 
den.

BYGGBESKRIVELSE/
LEVERANSEBESKRIVELSE
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen 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 kjøpe
kontrakten, gjelder følgende krav:
 De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan og 
bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk 
forskrift. 
 Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toler
anseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toler
ansekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være 
i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk 
Standard NS 3420.

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, 
så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med 
åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endring
er i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt 
foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert 
som tiltaket detaljprosjekteres uten forhånds
varsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sam
menslåing eller oppdeling av leiligheter. 
Endringene skal ikke redusere byggets eller 
leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet 
i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke 
rett til prisjustering fra noen av partene. Om det 
blir nødvendig å gjennomføre vesentlige 
endringer ut over de forannevnte bestemmelser, 
plikter selger å varsle kjøper om endringene uten 
ugrunnet opphold.

Bindende 
kjøpetilbud

Prosjektet Øwregata 8, 6004 Ålesund. 
  Gnr/bnr 200/577 
  i Ålesund kommune.
Utbygger: Buholmen Invest AS                                                  

Leilighetsnr: 

Kjøpesum:

Denne avtalen er juridisk bindende mellom 
partene. Avtalen forplikter til å undertegne 
endelig kjøpekontrakt, samt å overta boligen til 
avtalte betingelser. 
Kjøper er inneforstått med at det må framlegges 
finansieringsbevis godkjent av megler senest 14 
dager etter signering av denne kontrakt. 
Kjøper har fått seg forelagt følgende dokumenter 
før signering: Salgsprospekt med vedlegg, 
leveransebeskrivelse, plan og prosjekt
tegninger. 



Espen Johansen
Eiendomsmegler MNEF

Notar Moa

+47 922 41 140
espen@notar.no

www.owregata.no

17 nye leiligheter midt i byen

For mer informasjon og spørsmål 
angående prosjeketet, kontakt:


