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Utbygger/ Selger: Ryggeveien 33 AS 
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Eiendomsmegler: Krogsveen Moss AS
Entreprenør: Metacon AS

Generelt 
Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet 
for boligprosjektet Tribunen i Moss Kom-
mune og omfatter salgstrinn 2 i prosjektet. 
Beskrivelsen er utarbeidet som en orient-
ering om byggets viktigste bestanddeler 
og funksjoner. Dersom det for prosjektet 
forekommer avvik mellom prospekt, planteg-
ninger og leveransebeskrivelse, er det denne 
leveransebeskrivelsen som er gjeldende. 
Utbygger har rett til å foreta endringer som 
er hensiktsmessige eller nødvendige (eksem-
pelvis offentlige krav) uten at den generelle 
standarden forringes.  
 
Prosjektet Tribunen består av 174 boliger 
fordelt 3 høyhus og 4 langhus. Byggetrinn 1 
er forventet ferdigstilt i november 2021, de 
andre blir besluttet fortløpende.  
 
Prosjektet ligger innenfor reguleringsplan 
for Ryggeveien 33, dealjregulering, Gnr.2 
Bnr.1729 m.fl… vedtatt 2019. 
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet 
12.12.2019. 
Det prosjekteres og bygges iht. byggteknisk 
forskrift 2017 (TEK17). 
 
Mindre endringer av de oppgitte arealene 
kan forekomme da detaljprosjekteringen kan 
medføre endringer ved konstruksjoner eller 
fremføring av tekniske anlegg (f.eks. vann, 
varme og ventilasjon). Alle tekniske anlegg 
og fremføringer til disse vil ikke være innteg-
net i kontraktstegningene. Utbygger sørger 
for at endelig plassering er hensiktsmessig 
ut fra byggets helhetlige utforming. Endelig 
plassering av sjakter for elektriske føringer, 
rør og ventilasjonsanlegg kan bli endret i 
forhold til kontrakttegningens plassering 
etter detaljprosjekteringen. Salgstegningene 
i prospektet er ikke egnet for måltaking, da 
det er de ferdig prosjekterte og detaljerte 
arbeidstegninger det bygges etter. Forslag 
til plassering vannskap og el skap samt plas-
sering takventilasjon vises på salgstegninger. 
Dette er en foreløpig preferert plassering.  
 
 Om 3-D illustrasjoner 
 Prospekt, nettpresentasjoner og annet 
materiell som tegningsmateriell etc. kan vise 
elementer som ikke inngår i utbyggers lever-

anse. Eksempler på dette kan være møbler-
ing, fargevalg/ fargesetting, dør- og vindus-
form, bygningsmessige detaljer i fasader og 
fellesareal, materialvalg, beplantning m.m. 
Tegninger og illustrasjoner i prospektet 
viser ikke den reelle leveransen, blant annet 
er sjakter, evt. innkassinger, vvsføringer og 
fordelerskap ikke komplett inntegnet eller 
vist på perspektiver. På noen tegninger vises 
plasseringen av fordelerskap, men dette er 
ikke nødvendigvis endelig plassering.  
Det presiseres spesielt at kjøkken leveres 
etter egen kjøkkentegning. 
 
Boligen leveres i samsvar med lydkravene i 
NS 8174 klase C. Denne lydklassen tilfredss-
tiller kravene i Teknisk Forskrift. Vi gjør 
oppmerksom på at opplevelsen av lyd/støy 
er individuell, slik at det enkelte kan oppfatte 
lyd/støy som sjenerende selv om lydkravene 
er oppfylt.  
 
Ryggeveien 33 AS tar ikke på seg ansvar for 
skadedyr som for eksempel mus, maur og 
div insekter som kan opptre i boligen. Dette 
gjelder også dyr av type skjeggkre, sølvkre, 
saksedyr m.v. Skyldes forholdet at boligen 
ikke er bygget på godt faglig vis (for eksem-
pel feil montering av musebånd, manglende 
tetthet, fuktproblemer etc.) vil dette behan-
dles iht. de ordinære reglene om mangler i 
bustadsoppføringslova. 
 
Det kan forekomme mindre endringer i plas-
sering av vinduer, dører m.m. i den enkelte 
leilighet som følge av konstruksjonsmessige 
hensyn, og for å sikre uforutsette detaljer av 
teknisk art som er nødvendig for leilighetens 
og byggets funksjoner.  
 
Parkett og fliser tilrettelagt fra selger er 
utstilt i visningslokalet på tomten. Selger 
forbeholder seg retten til å velge flis-/parkett 
type av tilsvarende kvalitet fra annen anerk-
jent leverandør. 
 
Boligen får energiklasse grønn C eller bedre.  
 
Det tas forbehold om trykkfeil. 
 

Konstruksjoner 

Prosjektets byggetrinn 2 består av 1 høyhus 
og 1 langhus bygd ovenpå en felles parker-
ingskjeller. Bygget oppføres med bærekon-
struksjoner av stål og betong. Etasjeskillene 

er i betongelementer.  
  
Fasadene bygges opp som isolerte bind-
ingsverksvegger, hovedsakelig kledd med 
pussede fiberplater og tegl. På mindre deler 
benyttes kledning av tre og/eller plater. 
Terrasse og balkonggulv er å anse som 
utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger 
av vann vil derfor kunne forekomme på gul-
vflaten etter regnvær og snøsmelting. Drypp 
fra overliggende balkong og rekkverk må 
påregnes ved regnvær.  
Balkonger får tremmergulv som standard, og 
utvendige rekkverk på balkonger f.o.m. 2 etg. 
blir utført i glass/stolper. Terrasser på bakke-
plan får tremmergulv som standard, det vil 
ikke bli levert rekkverk ut på friområde. 
 
Innvendige vegger bygges med tre- eller 
stålstendere som kles med gipsplater. Veg-
ger mellom leiligheter, mot fellesarealer og 
mot heissjakt oppføres hovedsakelig i betong 
eller lydisolerte og brannsikre gipsvegger. 
 
Generelt innvendig takhøyde i leilighet er 
mellom, 2,4-2,5m og rom med nedforet 
himling har lavere takhøyde som eks. entré, 
gang, bod og bad. (Min 2.2 meter) 

 
Fellesarealer 
 
Felles inngang og trapperom 
Det er en hovedinngang til hver av blokkene 
med trappesjakt og heis som går til alle etas-
jer samt P-kjeller. Trapp er utført i betong. 
For øvrig leveres vegger, samt undersiden 
av trappeløp og repoer i malt betong eller 
sparklet og malt gips. 
Gulv i felles trapperom og trapper leveres 
med fliser ned til siste trappetrinn i kjeller.  
Hele underetg. leveres delvis malt/ primet/
støvbundet på gulv.  
1. etg inngangsparti frem til trapper leveres 
i vinyl.  
Det monteres innvendige postkasser med 
navneskilt hensiktsmessig plassert i trappe-
gangen eller p-kjeller. 
Ved hovedinngangen monteres ringeklok-
ketablå og callinganlegg med TV skjerm. 
Fra hver leilighet blir det porttelefon uten 
video, men kan oppgraderes til video på 
tilvalg. Dørlåsen kan fjernbetjenes fra 
leilighetene. Ved hver leilighets inngangsdør 
leveres ringeklokke. Hovedinngangsdør med 
“dørkikkert” leveres i malt/finert utførelse 
fra fabrikk. Alle dører leveres iht. gjeldende 
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forskrifter for brann og lyd. 

Parkeringskjeller 
Alle leiligheter har en p-plass i kjeller.  
Det blir tilrettelagt for tilvalg på ladeboks til 
den enkelte plass innvendig i p-kjeller. 
 Parkeringskjelleren vil ha felles automatisk 
port, og nødvendige rømningsveier. Alle 
beboere som har parkeringsplass, vil få to 
garasjeport åpnere hver.  Dekket vil være 
betong med renner i ytterkant. og kjelleren 
vil være ventilert iht gjeldene forskrifter. 
Det må påregnes noen vannansamlinger på 
kjellergulv (ikke sluk). Alle parkeringsplasser 
vil bli oppmerket.  
 
Utomhusarbeider 
Alle hageanlegg og fellesområder vil bli 
opparbeidet. Utvendig veier og P-plasser 
etableres med asfaltdekke. Det bli kant-
stein i noen overganger mellom grøntom-
råde og asfalterte veier. Utomhusplanen 
er veiledende og ikke ferdig detaljert fra 
utbyggeren. Endringer vil kunne forekomme 
i forbindelse med detaljprosjektering. Ad-
komst til hovedinngang vil ha fast dekke. Det 
vil bli opparbeidet flere lekeplasser og grill-
plasser på egnede områder. Grill leveres ikke. 
Opparbeidelse av utomhus områdene vil 
foregå på egnet årstid. Endelig ferdigstillelse 
av utomhus arealer vil først skje ifbm. ferdig-
stillelse av trinn 3 og når årstiden tillater det. 
 
I tillegg opparbeides det et nødvendig antall 
p-plasser/gjesteplasser utvendig iht situsas-
jonsplan. Det blir lagt opp til El-bil lading 
på noen gjesteplasser ute. Videre blir det 
oppmerket områder for sykkelparkering.  
 
Sportsboder 
Hver leilighet får tildelt bruksrett til 1 stk. 
sportsbod i parkeringskjelleren. Bodene lev-
eres med minimum 2 meter høye nettingveg-
ger og dør for hengelås. Stikkontakt i boden, 
kan bestilles som en del av tilvalget. 
Sportsboden er ventilert og ikke/delvis op-
pvarmet. Det kan forekomme kontakter spo-
radisk i de enkelte bodene. De er der grunnet 
krav NEK 400 og er tilkoblet felles måler. 
 
Renovasjon 
Det vil bli opparbeidet en miljøstasjon med 
nedfelte avfallsdunker for sortering iht. 
kommunens krav. Miljøstasjonen befinner 
seg oppe på p-kjelleren (midt i utomhusare-
alet) og på enden ved parkeringen. Frem til 

hele prosjektet er ferdigstilt vil alternative 
løsninger kunne forekomme. 
 
Innvending behandling i leilighet 

Himlinger 
Himlinger leveres hovedsakelig som sparklet 
og malte gipsplater eller betong. Mulig let-
thimling i boder. 
Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak 
innkassinger, som helt eller delvis nedforede 
platehimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og 
over kjøkkenskap.  Det vil også kunne fore-
komme nedforing/innkassing i rom det er 
nødvendig av hensyn til isolasjonskrav, kon-
struksjon eller tekniske føringer. Innkassinger 
vil ha den samme overflatebehandling som 
øvrige overflater 
 
Gulv 
Gulv på bad, wc og vaskerom med stor-
format 60x60 fliser. Mosaikkfliser på gulv 
i dusj sone. Sluk på bad med lokal nedsen-
ket dusj sone, og aquastop i boder med 
vaskemulighet. Øvrige rom leveres gulv som 
1-stavs hvitpigmentert eikeparkett. 
 
Vegger 
På bad leveres vegger med storformat lyse 
30x60 fliser. Innvendige vegger sparkles og 
males.  
Det kan velges mellom fire utvalgte stand-
ardfarger, begrenset til én farge per rom. 
For ønsker om avvikende farger og materi-
alvalg henvises det til tilvalgskatalog. Malte 
gipsvegger kan vise synlige skjøter ved ulik 
lyssetting. 
 
Kjøkken 
Det er medregnet kjøkkeninnredning fra 
Norema i typen Scala, her kan det kostnads-
fritt velges mellom fem ulike håndsbestemte 
farger/paletter på standarsleveransen. 
Overskap på kjøkken levers i standard høyde. 
Takhøye skap kan bestilles i forbindelse med 
tilvalgsprosessen, under forutsetning av at 
det er plass til dette. Benkeplate i laminat 
30 millimeter tykk i type lys skimmer eller 
lignende. Her kan det kostnadsfritt velges 
mellom flere ulike uttrykk og farger. Det 
leveres dobbeloppvaskkum med ettgreps 
blandebatteri med stengeventil for oppvask-
maskin. Her kan det velges mellom to ulike 
forhåndsbestemte typer blandebatteri fra 
Tapwell kostnadsfritt. Det leveres integrerte 
hvitevarer fra anerkjent produsent med 

oppvaskmaskin, komfyr og induksjons koke-
topp. Det leveres skap til integrert kjøl/fry-
seskap. Kjøl/frys leveres ikke som standard, 
men kan bestilles i forbindelse med tilvalgs-
prosessen.  
 
Avtrekkshette over koketopp leveres 
tilkoblet ventilasjonsanlegget. Det er ikke 
anledning til å flytte på ventilasjon eller avløp 
og vanntilførsel. Det vil ikke bli anledning til å 
bytte til omluftsvifte.  
 
For hver leilighetstype vil det bli utarbeidet 
standard kjøkkentegning fra kjøkkenlever-
andør. Kjøpere vil kunne få muligheter for 
individuell tilpassing og velge design på 
innredning, med valgte kjøkkenleverandør 
for prosjektet innenfor gitte frister. 
 
Bad 
Det leveres en standard baderomsmodul 
(maks 80 cm og mindre der badet ikke 
tillater det i forhold til universell utforming) 
fra Viking Bad. Denne består av et servant-
skap, servant med ettgreps servantbatteri, 
speil med lyslist samt stikkontakt. Bredden 
varierer mellom baderommene. I tillegg mon-
teres dusjbatteri og dusjvegger av glass. Det 
leveres veggmontert klosett i hvitt porselen. 
Det kan forekomme terskel/ nivåforskjell 
mellom bad og tilliggende rom. 
 
Garderobe 
Det leveres ikke garderobeskap som stand-
ard, men dette kan bestilles i forbindelse 
med tilvalgsprosessen. Mulig plassering er 
antydet på tegning. Det tas forbehold om at 
plassering av garderobeskap må tilpasses 
detaljprosjekterte løsninger. 
 
Innvending dører 
Leilighetene leveres med klassisk hvite kom-
paktdører med dempelist, karmer og glatte 
gerikter i hvit utførelse og synlige spiker-
hull. Dørvridere leveres i blank eller børstet 
utførelse. Valg av andre innerdører gjøres 
som tilvalg. 
 
Vinduer/balkongdører 
Det leveres mørkegrå trevinduer i høyhusene 
og langhusene. Balkongdører leveres med 
utvendig aluminiumskledning og energiglass. 
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Listverk 
I rom med parkett monteres gulvlist i eik 
med samme uttrykk som gulv. Belistning mot 
betongvegg monteres med skruer. Innvendi-
ge dørkarmer og vindusposter belistes med 
glatte gerikter i hvitmalt utførelse og med 
synlige spikerhull. Overgang mellom vegg og 
tak leveres uten lister. 
Det leveres geriktløse vinduer. 

Tekniske installasjoner 

Oppvarming  
For effektiv og kostnadsbesparende 
oppvarming tilknyttes alle leilighetene et 
sentralt   fjernvarmeanlegg basert på vann 
til vann. Alle leilighetene vil få vannbåren 
gulvvarme med egen termostat til hvert rom. 
Boder får ikke gulvvarme. 
 
Varmtvann til husholdning oppvarmes med 
fjernvarme og levers fra egen energisentral. 
Det installeres energimåler med manuell 
avlesning for hver leilighet. 
Fellesarealer leveres med en radiator i bun-
nen av trapp. Ellers ingen oppvarming i felles 
areal. 
 
Elektrisk 
Leilighetene leveres hovedsakelig med skjult 
elektrisk anlegg, med unntak av enkelte 
punkter og anlegg på lydvegger / betong-
vegger som stedvis får åpent anlegg. For 
lyspunkt i himling kjøkken monteres stikkon-
takt i overgang tak/vegg. Det leveres DCL 
punkter på alle soverom samt enkel takpla-
fond i ev. bod.  Andre punkter vil sentreres 
i rommet. Det vil bli montert 2 stk. enkle 
stikkontakter forberedt for vaskemaskin og 
tørketrommel. Det leveres stikkontakter og 
lampepunkt i alle rom iht. forskrift NEK400. 
Under overskap på kjøkken, på bad og i 
boden leveres standard lysarmatur/ lyslist. 

Det vil være led spottere i entrè. Mulig veg-
glys i forbindelse med plassering av takhengt 
aggregat. 
 
På terrasse / uteplass leveres lys på vegg, 
samt et enkelt stikk på vegg.  

Sanitær 
Komplett utvendig og innvendig sanitærar-
beider leveres ihht. forskrift. Hovedstop-
pekran leveres i hver leilighet, og monteres 
i rørskap. Det er avsatt plass og monteres 
opplegg for vaskemaskin på bad, vaskerom 
eller bod, som anvist på tegning. Vaske-
maskin følger ikke leveransen.  
 
Ventilasjon 
Hver leilighet utstyres med eget separat 
balansert ventilasjonsanlegg med varmeg-
jenvinning. Plassering av aggregat er ikke 
endelig bestemt eller vist på tegninger, men 
plasseres generelt i bod eller entre (himling).  
 
Tv/Data 
Leilighetene blir levert med NEK 700 stand-
ard med trådløsdekning for Internett og TV. 
Utbygger vil innhente samlet tilbud for pros-
jektet og gjøre kollektiv avtale med binding 
til signalleverandør.  
Det leveres ekstra spikerslag til der TV er 
tegnet inn på salgstegningene. Dette kan 
ikke flyttes, men det kan bestilles ekstra som 
tilvalg. 
 
Brannslukningsutstyr 
Boligsprinkel og brannalarmanlegg iht for-
skrift. Sprinkel med synlige sprinkelhoder. 
Det leveres brannslukningsutstyr iht. for-
skrifter. 
 
 Tilvalgsmuligheter 

Utover de tilvalgsmuligheter som er 
beskrevet i prospektet, vil det bli gitt 

mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. 
Tilvalgene gjelder overflater, enkelte vegg-
plasseringer, fargevalg m.m. Selger utarbei-
der en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister 
for beslutninger vil fremkomme. Det tas 
forbehold om at tilvalgsmulighetene vil bli 
begrenset ettersom arbeidene skrider frem 
på byggeplassen. 
 
Det vil ikke være anledning til å trekke ut 
leveranser eller benytte annen leverandør 
enn hva utbygger har engasjert i prosjektet. 
Det er ikke anledning til å flytte på ventilas-
jon, elektriske installasjoner eller vann og 
avløpsopplegg, dog vil endelig plassering av 
stikk inngår i elektro tilvalgsmøte. 
 
Det gis ikke fradrag i kjøpesum ved tilvalg 
selv om kjøper evt. ser på ny utførelse som 
rimeligere enn standardutførelsen. 
 
Noen av plantegningene kan vise en stiplet 
linje som indikerer mulighetene for et ekstra 
soverom. Denne endringen vil være et tilvalg 
og må bekostes av kjøper. 
 
Noen av plantegningene viser leiligheter 
med mulighet for hybel. Tidlig i prosessen og 
innen et gitt tidspunkt kan kjøper kostnads-
fritt velge om de ønsker en løsning med eller 
uten hybel. 
 
FDV 
Ved overlevering vil det leveres enkel FDV/
brukerveiledning til hver leilighet – og samei-
et. Ved forespørsler/ønske om ytterligere do-
kumentasjon kan dette bestilles av rådgiver/
entreprenør mot godtgjørelse. 
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Meglers
salgsoppgave
Salgs- og eiendomsinformasjon

Oppdrags nr.
30-0230/21

Ansvarlig megler
Joachim Kolderup

Sist oppdatert
08.06.21

Eiendom
Gnr. 2, bnr. 1729 i Moss kommune. 
Boligene skal seksjoneres, hver seksjon får 
eget seksjonsnummer. Se vedlagt oversikt 
for seksjonsnummer.

Selger
Ryggeveien 33 AS

Hjemmelshaver
Ryggeveien 33 AS

Boligtype
Selveierleiligheter

Eie- og organisasjonsform 
Tribunen Moss Trinn 2 vil bli bestående av ca 
55 leiligheter og vil bli organisert som et bol-
igsameie etter Eierseksjonsloven av 01. jan 
2018 sammen med resten av utbyggingsom-
rådet på ca 174 leiligheter. Kjøper får tinglyst 
skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir 
kjøper eier av ideell andel av tomtearealer 
og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, 
som fastsettes i henhold til boligens størrelse 
(BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og dis-
posisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til 
sameiets fellesarealer.   

Sameiets formål er å ivareta alle saker av 
felles interesse for sameierne, herunder 

sørge for drift og vedlikehold av felles 
infrastruktur, som for eksempel veier, lys, 
brøyting, renovasjon, kommunale avgifter, 
forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. 

Som del av fellesutgifter inngår også kost-
nader til drift og vedlikehold av arealer og 
anlegg som er felles for hele boligprosjektet 
Tribunen Moss. Kostnader i forbindelse med 
sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk. 
Se punktet  ”Felleskostnader”. Sameiet ledes 

av et styre valgt av seksjonseierne. 

Selger vil på vegne av alle kjøpere/sameiet 
engasjere forretningsfører til å forestå driften 
av Sameiet for første driftsår. Forretnings-
fører har utarbeidet forslag til vedtekter og 
driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.  

Selger står fritt til å redusere/øke antall 
leiligheter/seksjoner i prosjektets byggetrinn. 

Utkast til vedtekter for sameiet følger ved-
lagt. 

OBOS Eiendomsforvaltning AS er valgt til 
forretningsfører med en bindingstid på 5 år, 
deretter er det 3 måneders oppsigelse. 

Vedtekter 
Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. 
Det forutsettes at kjøper aksepterer ved-
tektene som grunnlag for avtalen. Utkast til 
vedtekter for sameiet følger vedlagt. 

Tomten 
Eiendommen skal seksjoneres, og hver 
kjøper eier en ideell del av tomten, med 
tilhørende vei. Tomten blir ca 14.302 kvm for 
hele sameiet. Tomten er under oppmåling. 
Endelig areal og endelige grenser fastsettes 
av kommunen ved endelig kartforretning. 
Ingen av partene har rett til å gjøre  

misligholdsbeføyelser gjeldende eller kreve 
høyere kjøpesum dersom endelig areal og 
endelige grenser fraviker det som er angitt. 
Tomten blir ferdig opparbeidet iht. utomhus-
plan. 

Adkomst 
Adkomst til eiendommen fremkommer av 
vedlagt utkast til situasjonskart. Det blir to 
innkjørsler til eiendommen.  

Parkering 
Det bygges garasje under byggene og det 
medfølger 1 stk parkering til hver leilighet 
i Tribunen Trinn 2. Selger forbeholder seg 
retten til å organisere parkering og boder 
på den måten som anses mest hensikts-
messig. Parkeringsanlegget er tenkt anlagt 
som en del av sameiets fellesareal med 
dertil tilhørende ikke tinglyste bruksretter. 
Sameiets styre og/eller forretningsfører vil 
ha ansvaret for å føre liste og ha kontroll 
over hvilke leiligheter som til enhver tid eier 

og disponerer hvilke plasser. Det påløper 
felleskostnader for hver garasjeplass som er 
estimert til kr 200,- pr. plass av forretnings-
fører. Det er tilrettelagt for lading av el-bil på 
hver parkeringsplass, som kan monteres for 
kjøpers regning/tilvalg.  

En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne 
kan kreve at styret pålegger en seksjonseier 
uten behov for en tilrettelagt plass å bytte 
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare 
dersom seksjonseieren med nedsatt funks-
jonsevne allerede disponerer en parkering-
splass i sameiet 

Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så 
lenge et dokumentert behov er til stede. 

Det medfølger sportsboder til alle leiligheter. 
Sykkelparkering ivaretas utvendig. Sportsbod 
kan kun overdras sammen med seksjonen. 

Vei/vann/avløp 
Offentlig vei, vann og kloakk. Det blir private 
stikkledninger ut til offentlig nett. Utbygger 
dekker kostnadene ved tilknytning.  

Arealer 
Fra 50 kvm til 138 kvm BRA. Se vedlagte 
prisliste for oversikt over alle enheter. 

Bebyggelse/Byggemåte 
Prosjektets byggetrinn 2 består av 1 høyhus 
(Bygg E) og 1 langhus (Bygg D) bygd ovenpå 
en felles parkeringskjeller. Bygget oppføres 
med bærekonstruksjoner av stål og betong. 
Etasjeskillene er i betongelementer.   

Fasadene bygges opp som isolerte bind-
ingsverksvegger, hovedsakelig kledd med 
pussede fiberplater og tegl. På mindre deler 
benyttes kledning av tre og/eller plater.  

Terrasse og balkonggulv er å anse som 
utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger 
av vann vil derfor kunne forekomme på 
gulvflaten etter regnvær og snøsmelting. 
Drypp fra overliggende balkong og rekkverk 
må påregnes ved regnvær.   

Balkonger får tremmergulv som standard, og 
utvendige rekkverk på balkonger f.o.m. 2 etg. 
blir utført i glass/stolper. Terrasser på bakke-
plan får tremmergulv som standard, det vil 
ikke bli levert rekkverk ut på friområde.  
Innvendige vegger bygges med tre- eller 
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stålstendere som kles med gipsplater. Veg-
ger mellom leiligheter, mot fellesarealer og 
mot heissjakt oppføres hovedsakelig i betong 
eller lydisolerte og brannsikre gipsvegger.  

 
Standard 

Himlinger 
Himlinger leveres hovedsakelig som sparklet 
og malte gipsplater eller betong. Mulig let-
thimling i boder. Rørføringer vil i all hovedsak 
bli skjult bak innkassinger, som helt eller 
delvis nedforede platehimlinger, fortrinnsvis 
i entré, bad og over kjøkkenskap.  Det vil 
også kunne forekomme nedforing/innkass-
ing i rom det er nødvendig av hensyn til 
isolasjonskrav, konstruksjon eller tekniske 
føringer. Innkassinger vil ha den samme over-
flatebehandling som øvrige overflater  

Gulv 
Gulv på bad, wc og vaskerom med 
storformat 60x60 fliser. Mosaikkflis-
er på gulv i dusj sone.  

Sluk på bad med lokal nedsenket dusj 
sone, og aquastop i boder med vaske-
mulighet. Øvrige rom leveres gulv som 1-
stavs hvitpigmentert eikeparkett.  

Vegger 
På bad leveres vegger med storfor-
mat lyse 30x60 fliser. Innvendige vegger 
sparkles og males.   

Det kan velges mellom fire utvalgte stand-
ardfarger, begrenset til én farge per rom. For 
ønsker om avvikende farger og material-
valg henvises det til tilvalgskatalog. Malte 
gipsvegger kan vise synlige skjøter ved ulik 
lyssetting.  

Kjøkken 
Det er medregnet kjøkkeninnredning 
fra Norema i typen Scala, her kan det ko-
stnadsfritt velges mellom fem ulike hånds-
bestemte farger/paletter på standarslever-
ansen.  

Overskap på kjøkken levers i stand-
ard høyde. Takhøye skap kan bestilles i 
forbindelse med tilvalgsprosessen, under 
forutsetning av at det er plass til dette. Ben-
keplate i laminat 30 millimeter tykk i type lys 
skimmer eller lignende. Her kan det kost-

nadsfritt velges mellom flere ulike uttrykk og 
farger. Det leveres dobbeloppvaskkum med 
ettgreps blandebatteri med stengeventil for 
oppvaskmaskin. Her kan det velges mellom 
to ulike forhåndsbestemte typer blandebat-
teri fra Tapwell kostnadsfritt. Det leveres 
integrerte hvitevarer fra anerkjent produsent 
med oppvaskmaskin, komfyr og induksjons 
koketopp. Det leveres skap til integrert kjøl/
fryseskap. Kjøl/frys leveres ikke som stand-
ard, men kan bestilles i forbindelse med til-
valgsprosessen.   

Avtrekkshette over koketopp leveres tilkoblet 
ventilasjonsanlegget. Det er ikke anledning til 
å flytte på ventilasjon eller avløp og vanntil-
førsel. Det vil ikke bli anledning til å bytte til 
omluftsvifte.   

Bad 
Det leveres en standard baderoms-
modul (maks 80 cm og mindre der badet 
ikke tillater det i forhold til universell ut-
forming) fra Viking Bad. Denne består av et 
servantskap, servant med ettgreps servant-
batteri, speil med lyslist samt stikkontakt. 
Bredden varierer mellom baderommene. I 
tillegg monteres dusjbatteri og dusjvegger 
av glass. Det leveres veggmontert klosett 
i hvitt porselen. Det kan forekomme terskel/ 
nivåforskjell mellom bad og tilliggende rom.  

Garderobe 
Det leveres ikke garderobeskap som stand-
ard, men dette kan bestilles i forbindelse 
med tilvalgsprosessen. Mulig plassering er 
antydet på tegning. Det tas forbehold om at 
plassering av garderobeskap må tilpasses 
detaljprosjekterte løsninger.  

Innvendige dører 
Leilighetene leveres med klassisk hvite 
kompaktdører med dempelist, karmer og 
glatte gerikter i hvit utførelse og synlige 
spikerhull. Dørvridere leveres i blank eller 
børstet utførelse. Valg av andre innerdører 
gjøres som tilvalg.  

Vinduer / balkongdører 
Det leveres mørkegrå trevinduer i høyhusene 
og langhusene. Balkongdører leveres med 
utvendig aluminiumskledning og energiglass.  

Listverk 
I rom med parkett monteres gulvlist i eik med 
samme uttrykk som gulv. Belistning mot 

betongvegg monteres med skruer. Innvendi-
ge dørkarmer og vindusposter belistes med 
glatte gerikter i hvitmalt utførelse og med 
synlige spikerhull. Overgang mellom vegg og 
tak leveres uten lister.  

I høyhusene og langblokkene leveres 
det geriktløse vinduer.  

Oppvarming 
For effektiv og kostnadsbesparende 
oppvarming tilknyttes alle leilighetene et 
sentralt   fjernvarmeanlegg basert på vann 
til vann. Alle leilighetene vil få vannbåren 
gulvvarme med egen termostat til hvert rom. 
Boder får ikke gulvvarme.  

Varmtvann til husholdning oppvarmes med 
fjernvarme og levers fra egen energisen-
tral. Det installeres energimåler med manuell 
avlesning for hver leilighet.  

Fellesarealer leveres med en radiator i bun-
nen av trapp. Ellers ingen oppvarming i felles 
areal.  

Adgang til utleie 
Boligene har bare en boenhet og ingen 
separat utleiedel, foruten de leilighetene 
som er nærmere definert av prislisten med 
slik mulighet. Med unntak av de begrens-
ninger som føler av sameiets vedtekter og 
av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full 
rettslig råderett over sine seksjoner. Seks-
jonseierne kan fritt pantsette, selge og leie 
ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie 
av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets 
forretningsfører med opplysning om hvem 
som er ny eier / leietaker. 

Energimerking 
Leilighetene vil få minst energiklasse C. 
Endelig energiattest vil foreligger før over-
levering. 

Spesifikasjon faste/løpende kostnader 
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, 
men stipulerte fellesutgifter skal dekke 

eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter 
og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. 

Selger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvaren-
de utbygginger - at felleskostnadene for de 
enkelte seksjonseiere vil ligge på ca. kr. 30,- 
pr. kvm BRA pr. måned.  
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For kabel-tv og internett vil det påløpe 
kr. 429,- pr mnd. Beløpet inkluderer ikke 
abonnement til telefoni. I tillegg tilkommer 
fastbeløp for revisjon og forretningsførsel kr. 
117,- pr mnd. 

Forbruk av varme til oppvarming og varmt 
vann i leilighetene kommer i tillegg til stipul-
erte felleskostnader. Erfaringstall fra tidligere 
prosjekter viser at disse kostnadene ligger på 
ca 8 kroner pr kvm pr mnd. Det blir individu-
elle målere, slik at man betaler etter forbruk.  

Det må påregnes månedlige felleskostnader 
til parkeringsplass. Kostnaden er stipulert 
til ca. kr. 200,- pr plass parkeringsplass pr. 
måned. Beløpet inkluderer ikke kostnad til 
lading av elbil. 

Det forutsettes at kjøper betaler en oppstart-
skapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstart-
skapital blir overført til forretningsfører når 
sameiet er etablert og oppgjørsmegler har 
fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. 
Beløpet er å anse som innskuddskapital til 
sameiet som ikke tilbakebetales. 

Kjøper er likevel innforstått med at de ov-
enfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er 
anslag og det er de kostnader som faktisk 
påløper til enhver tid som kommer til forde-
ling, uavhengig av om disse er lavere eller 
høyere enn dette anslaget. 

Det gjøres oppmerksom på at sameiet 
får legalpanterett i seksjonen tilsvarende 
folketrygdens grunnbeløp for felleskost-
nader, samt andre krav som skriver seg fra 
sameieforholdet. 

Likningsverdi 
Da boligen selges som nybygg under op-
pføring er likningsverdien ikke fastsatt på 
nåværende tidspunkt. 

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Lign-
ingsverdien fastsettes av Ligningskontoret 
etter ny beregningsmodell som tar hensyn til 
om boligen er en såkalt “primærbolig” (der 
boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller 
“sekundærbolig” (alle andre boliger man 
måtte eie). Ligningsverdien for primærbol-
iger vil normalt utgjøre inntil ca. 25% av den 
beregnede kvadratmeterprisen multiplisert 
med boligens areal.  For sekundærboliger 
vil ligningsverdien utgjøre 90 % av den 

beregnede kvadratmeterprisen multiplisert 
med boligens areal.  

Se http://www.skatteetaten.no for nærmere 
informasjon. 

Det er eiendomsskatt i Moss kommune. 
Eiendomsskatt baseres på markedsverdien 
minus bunnfradrag multiplisert med den 
promillesats som til enhver tid gjelder for den 
enkelte kommune. Spørsmål om eiendomss-
katt rettes til kommunen. 

Heftelser/Tinglyste rettigheter 
Dagboknr 7608, tinglyst 31.12.1971, type heft-
else: Erklæring/Avtale 

Dagboknr 5209, tinglyst 18.07.1991, type 
heftelse: Erklæring/Avtale, Hjemmel til eien-
domsrett 

For mer informasjon om erklæringer, ta 
kontakt med meglerforetakets representant. 
For ytterligere informasjon ang. servitutter 
på hovedbruket, ta kontakt med meglerfore-
takets representant.  

Regulering 
Reguleringsplan for Rabekk og Melløs, og 
bebyggelsesplan gjelder. Dette kan  

Utleveres ved henvendelse til megler. Totalt 
vil prosjektet inneholde ca 174 leiligheter  

og kjøper må regne med byggearbeid i 
denne forbindelse frem til prosjektet er 
ferdig. 

Det må i perioden frem til prosjektet er 
ferdigstilt i sin helhet måtte påberegnes at 
vil kunne være perioder med midlertidige 
løsninger for parkering, avfallshåndtering, 
adkomst med mer. 

Diverse 
Det er eiendomsskatt i Moss kommune og 
eiendomsskatt faktureres direkte til hver 
seksjonseier, sats 2,8 promille av kommunen 
sin takst som ikke er fastsatt for 2021. 

Det gjøres oppmerksom på at boligene lev-
eres i byggerengjort stand ved overtagelse. 

Ferdigstillelse og overtagelse 
Eiendommen antas å være klar for 
overtagelse innen utgangen av 4 kvar-

tal 2023. Selger skal samtidig med varsel 
om oppstart også varsle om en bindende 
tremåneders periode for overtagelse. 
Nærmere informasjon om endelig ferdigstil-
lelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers 
skriftlig varsel. 

Eventuell forsinkelse i forhold til varslet 
tremåneders periode for overtagelse samt 
endelig overtagelsesdato vil kunne gir 
kjøper krav på dagmulkt iht. bustadop-
pføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til 
antatt overtagelse gir normalt ikke krav på 
dagmulkt.  

Ved overtagelse skal det foreligge ferdi-
gattest eller midlertidig brukstillatelse. I 
tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av 
midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest 
bli rekvirert av selger når alle arbeider er 
fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde 
tilbake en forholdsmessig del av kjøpesum-
men som sikkerhet for selgers oppfyllelse av 
gjenstående arbeider, herunder utstedelse 
av ferdigattest. Ved enhver overtagelse op-
phører et eventuelt dagmulktkrav. 

Det er flere felles funksjoner for hele prosjek-
tet så det vil bli laget midlertidige løsninger 
for felles funksjoner frem til hele prosjektet 
er ferdig, herunder renovasjon, parkering, 
adkomst, etc.  

Overtagelse og oppgjør gjennomføres på 
bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. 
Kjøper aksepterer at ikke alt av felles areal er 
ferdig før alle trinn i prosjektet ferdigstilles 
som vil ta flere år. 

Selgers forbehold 
Det tas følgende forbehold vedr. igangset-
telse av byggearbeidene : 

Dersom det inntreffer forhold, eller det er 
grunn til å anta at slike forhold vil inntref-
fe, som medfører at selger ikke finner det 
forsvarlig å iverksette byggearbeidene, kan 
selger kansellere inngått kjøpekontrakt uten 
kostand. Eksempler på slike forhold er prisfall 
i boligmarkedet, reduserte muligheter til 
å få bolig- eller byggelån, at ikke 50 % av 
totalverdien i byggetrinnet er solgt, uforut-
sette offentlige krav, at offentlige tillatelser, 
herunder rammetillatelse/igangsettelses-
tillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke 
uttømmende opplistet, men er eksempler på 

Meglers salgsoppgave
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forhold som kan medføre at byggearbeidene 
ikke iverksettes.  

Siste frist for selger å kansellere kjøpekon-
trakten er  01.05.2022. Selger skal senest 
denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse 
for kanselleringen eller skriftlig beskjed 
om oppstart av byggearbeidene. Dersom 
kanselleringsretten benyttes får kjøper 
tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert 
eventuelle opptjente renter på meglers 
klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme 
krav mot selger som følge av kanselleringen. 

Øvrige forbehold: 
Selger forbeholder seg retten til å endre 
prisene for usolgte enheter og parkering uten 
forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli 
erstattet av en senere utgave. Utbygger står 
fritt til å bestemme bolignummer samt endre 
antall seksjoner i sameiet.   

Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og 
selger forbeholder seg derfor retten til uten 
forutgående varsel å gjøre mindre endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige for 
gjennomføringen av prosjektet.  

På salgstidspunkt er ikke alle forhold 
relatert til utomhusarealer avklart, og det 
kan forekomme endringer av støttemurer, 
beplantning, veier, etc. Landskapsplanen 
er foreløpig. Utomhusarealer blir ferdigstilt 
så fort årstid og fremdrift tillater det. Det 
vil således kunne være utomhusarbeider som 
gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det 
beplantes med ungtrær og -busker, som ved 
overtakelse ikke vil tilsvare illustrasjonene i 
prospektet med fullvoksne trær og planter. 
Beplantning og eksisterende vegetasjon kan 
påvirke utsikt fra boligene.  

Det kan forekomme avvik fra oppgitt areal 
på boliger, rom og terrasser. Arealer på de 
enkelte rom kan ikke summeres til boligenes 
totalareal. Det gjøres oppmerksom på at 
skisser, perspektiver, utomhusplan, planteg-
ninger og bilder i prospektet kun er av illus-
trativ karakter, og inneholder detaljer som 
farger, innredninger, møblering, beplantning 
og arkitektoniske detaljer mv. som ikke in-
ngår i leveransen. Plantegninger og illustras-
joner som viser ulike innredningsløsninger er 
ment som illustrasjoner for mulige løsninger. 
Disse løsningene inngår ikke i leveransen. 
Tegningene i prospektet bør ikke benyttes 

som grunnlag for nøyaktig møbelstilling.  

Det kan være forskjeller mellom leveranse-
beskrivelsen og plantegninger. I slike tilfeller 
er det alltid leveransebeskrivelsen som 
gjelder. Tilsvarende gjelder ved forskjeller 
mellom leveransebeskrivelse og prospekt/
internettside.  

Alle opplysninger er gitt med forbehold om 
rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer 
den generelle standard vesentlig. Kjøper 
aksepterer, uten prisjustering, at utbygger 
har rett til å foreta slike endringer. Eksempler 
på slike endringer kan være innkassing av 
tekniske anlegg, andre endringer av boligens 
areal, uteareal, bæresystem, søyler eller 
liknende.   

Det tas forbehold om endringer i utførelse 
og materialvalg, tekniske installasjon-
er, herunder sjakter og føringsveier for 
VVS-installasjoner.   Tekniske rørføringer vil i 
hovedsak bli skjult bak innkassinger. Det tas 
forbehold om endelig plassering og størrelse 
av sjakter, da dette kan måtte endres gjen-
nom detaljprosjekteringen.  

Utbygger vil organisere parkering på den 
måten som anses mest hensiktsmessig, for 
eksempel som del av sameiets fellesareal 
med dertil tilhørende bruksretter, seksjonert 
som tilleggsareal til den enkelte bolig eller 
som et garasjeandelslag/-sameie.  

Det utearealet, herunder deler av grøntdrag, 
som hører til de respektive byggetrinn vil bli 
ferdigstilt i sammenheng med det enkelte 
byggetrinn. Gjennomføring av et stort 
byggeprosjekt i flere trinn vil blant annet på 
grunn av løpende byggevirksomhet kunne 
medføre ulemper for beboerne inntil ferdig-
stillelse av samtlige byggetrinn.  

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan 
avvike noe fra tegninger og skisser i salgsma-
teriellet. 

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og 
føringsveier for VVS installasjoner, venti-
lasjon og elektro ikke er inntegnet. Påfor-
ing/innkassing på vegger/ himlinger må 
påregnes og rommenes utforming kan bli 
noe endret som følge av dette.  
I nyoppførte boliger forventes i noen grad 

svinn og krymping av materialer. Selger er 
ikke ansvarlig for slike forhold. 

Det kan forekomme mindre avvik i tomtens 
størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til 
fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.  

Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper 
rett til prisavslag/erstatning. 

Det gjøres oppmerksom på at tegninger, 
planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun 
er av illustrativ karakter og kan inneholde 
innredning og tilbehør  mv. som ikke inngår i 
avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskriv-
elsen er gjeldende. 

Leilighetens areal fremgår av salgdokumen-
tasjonen som er vedlagt i denne avtale. Are-
alene er oppgitt som bruksareal og primær-
rom (BRA og P-ROM) i henhold til NS 3940.  

Det endelige arealet kan erfaringsmessig 
avvike noe fra det omtrentlige areal som er 
angitt under salgsgrunnlaget. Slike mindre 
justeringer i arealene skal ikke gi noen av 
partene rett til å kreve hhv tilleggsvederlag 
eller avslag i prisen. Med mindre justeringer 
menes endringer inntil +/-5 %. 

Standardkontrakt vil bli benyttet, denne utle-
veres ved henvendelse til megler.  

Priser 
Fra kr. 2.550.000,- til kr. 8.700.000,- + om-
kostninger. 

Omkostninger 
1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 

2,5 % av andel tomtekostnad. 
Avgiftsgrunnlaget utgjør kr. 611.000,- pr. 
leilighet. Andel dokumentavgift utgjør 
kr. 15.275,- pr. leilighet. Det tas forbehold 
om aksept av avgiftsgrunnlaget fra 
tinglysingsmyndighetene. 

2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 
585,-. 

3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers 
eventuelle panterettsdokumenter med 
attest, kr 757,- pr. stk. 

4) Oppstartskapital til sameiet kr. 5.000,- 

Totale omkostninger blir kr. 21.617,- 
Kjøper har risiko for endringer i omkost-
ningsbeløpene. 



12 TRIBUNEN.NO

Tilvalg- og endringsbestillinger 

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper 
mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og en-
dringer avhengig av hvor langt man ha kom-
met i byggeprosessen. Det er en forutsetning 
at tilvalget/endringen står i sammenheng 
med den avtalte leveransen og at den ikke 
skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig 
er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/
eller endringer som medfører større ulempe 
for selger enn den interessen kjøper har av å 
kreve tilvalget/endringen.  

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi 
selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med 
avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke 
kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig 
avtalt overtakelsetidspunkt. 

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- 
og endringsbestillinger.  

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste 
hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger 
og endringer fremkommer. Selger har rett til 
å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, 
tegninger mv. 

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres 
gjennom skriftlig avtale med selger og må 
være selger i hende senest innen de tidsfris-
ter som fastsettes av selger. 

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og en-
dringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen. 

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger 
skal gjøres opp til meglers klientkonto i 
forbindelse med sluttoppgjøret. 

Regler for kjøp 
Det gjøre spesielt oppmerksom på det 
ikke er anledning til å erverve mer enn to 
boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseks-
joneloven § 22. Bestemmelsen gjelder både 
fysiske og juridiske personer. 

Forbrukerinformasjon om budgivning er 
beskrevet i vårt budskjema som følger ved-
lagt i denne salgsoppgaven. 

Alle bud og budforhøyelser må inngis 
skriftlig. I tillegg må budet være signert og 
legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle 
forhøyelser eller endringer på budet kan skje 
pr. sms eller på e-post.  

For at budene skal kunne bli behandlet og 
videreformidlet skriftlig til alle involverte 
parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig 
lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsfor-
skriften § 6-3. 

Selger må skriftlig akseptere budet før 
budaksept kan formidles til budgiver. Bud-
forhøyelser bør derfor være gyldig i mini-
mum 30 minutter.  Vi gjør oppmerksom på at 
bud uansett ikke kan settes med kortere frist 
enn kl. 12.00 etter siste annonserte visning.  

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og 
selger få tilsendt budjournal. Øvrige budg-
ivere kan få utlevert kopi av budjournalen i 
anonymisert form. 

Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med 
komplett salgsinformasjon før bud inngis. 
Komplett salgsinformasjon utgjør salgsop-
pgave del 1 og del 2. 

Betalingsbetingelser 
Kjøpesummen betales i 2 terminer : 

10 % av kjøpesummen innbetales til meglers 
klientkonto så snart garanti jf. Bustadop-
pføringslova § 12 er stilt og Kjøper har 
mottatt faktura. Delinnbetalingen må være 
fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant 
i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler 
fakturerer Kjøper for beløpet.  

Resterende del av kjøpesummen samt 
omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbes-
tillinger betales uoppfordret og må være 
disponibel på meglers klientkonto senest 2 
virkedager før overtagelse.  

Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller 
mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller 
Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, 
med mindre Selger får disposisjonsretten 
over beløpet som en følge av at det stilles 
garanti medhold av buofl. § 47. Kjøper er ikke 
forpliktet til å betale noen del av kontrakts-
summen eller tilvalg-/endringsbestillinger før 
selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12. 

Lovverk 
Boligene selges til forbrukere i henhold til 
bustadoppføringslova. Boligene selges til 
næringsdrivende/profesjonelle i henhold til 
avhendingslova. Etter at boligene er ferdig-
stilte selges boligene etter avhendingslova 

til både forbrukere og næringsdrivende/
profesjonelle. 

For kjøp som følger bustadoppføringsloven 
gjelder bl.a. følgende :  
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine for-
pliktelser stiller selger en garanti på 3% av 
kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet 
økes deretter til 5% og står i 5 år etter over-
takelsen.   
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for 
beløp kjøper innbetaler før overtagelse der-
som disse skal stilles til selgers disposisjon 
før overskjøting. 
Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt 
før overtagelse i samsvar med avbestillings-
retten jf. buofl. § 52. Kjøper er imidlertid 
innforstått med at Selger i slike tilfeller vil 
kunne kreve erstatning jf. § 53. 
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse 
til megler. Loven finner du også på www.
lovdata.no 

Hvitvasking 
Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. 
Dette innebærer at mistanke om misten-
kelige transaksjoner knyttet til hvitvasking 
av penger vil bli innrapportert til Økokrim. 
Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til 
at megler kan gjennomføre tilfredsstillende 
kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge 
gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med 
oss hvis du har spørsmål om dette og andre 
forhold i forbindelse med din bolighandel. 

Personopplysningsloven 
I henhold til personopplysningsloven gjør 
vi oppmerksom på at interessenter kan bli 
registrert for videre oppfølging. 

Meglers vederlag 
Selger/oppdragsgivers vederlag til megler er 
avtalt til: 
kr. 40.000,- inkl. mva pr enhet. 

Låneformidling 
Megler kan formidle kontakt med rådgiver i 
Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det 
gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar 
en provisjon av formidling av lånekunder til 
Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler 
direkte. 

Meglers salgsoppgave
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Krogsveen avd. Moss AS
Kongens gate 23, 1530 MOSS
Organisasjonsnummer: NO 992 616 733 MVA
Tlf.: 69 20 22 20, faks: 69 20 22 21
www.krogsveen.no

Ta gjerne kontakt med oss!

Joachim Kolderup
Eiendomsmegler MNEF og Partner
Joachim.kolderup@krogsveen.no
464 22 088

Egil Andre Horgmo
Eiendomsmegler MNEF & Partner
Egil.Horgmo@krogsveen.no
984 14 174

Knut Dahl
Eiendomsmegler MNEF & Partner
Knut.Dahl@krogsveen.no
982 39 672
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KJØPEKONTRAKT 
BOLIG UNDER OPPFØRING 

EIERSEKSJON 
 
 

Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:  
 
 
 fnr. 
Ryggeveien 33 AS 988 660 078 
 
1739 Borgenhaugen 
 
Tlf. 950 01 999, e-post: heidi@frigaardgruppen.no 

 
som Selger  
 
og 
 fnr 
XXXX XXXXX XXXXXX-XXXXX 
 
  
 
Tlf. XXXXXXXX , E-post:  XXXXX@XXXXXXX.XX 

 
som Kjøper. 
 
 
1 BAKGRUNN  
 
1.1 Partene er i dag blitt enige om vilkår som følger av denne avtale i forbindelse med kjøp av ny 

eierseksjon med tomt. Avtaleforholdet er ellers regulert av Lov om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad, bustadoppføringslova (buofl.), av 13. juni 1997 nr. 43.  
 

1.2 Selger står som utbygger av Tribunen Moss / Ryggeveien 33, eiendommen gnr 2 bnr 1729 i 
Moss kommune. Planlagt bebyggelse for hele Tribunen Moss vil totalt bestå av ca 174 
leiligheter. Eiendommen vil bli seksjonert. 
 

1.3 Hjemmelshaver til eiendommen er Ryggeveien 33 AS. 
 

1.4 Gårds-, bruks- og seksjonsnummer samt adresse tildeles senere.  
 
 
2 EIENDOMMEN 
 
2.1 Selger overdrar til kjøper seksjon nr. X / leilighet nr. X på gnr 2 bnr 1729 i Moss kommune 

samt ideell andel av sameiets fellesareal. 
 

2.2 Sameiets antatte tomtegrenser fremgår av reguleringskartet, se pkt. 5.1. Selger tar dog 
forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning 
er gjennomført. 

 
2.3 Det medfølger eksklusiv bruksrett til 1 bod og 1 garasjeplass. Selger forbeholder seg retten til 

å foreta fordeling av bod- og garasjeplasser. 
 
2.4 Den samlede ytelse som overdras Kjøper er heretter kalt Eiendommen. 
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3 MEGLER 
 
3.1 Krogsveen avd. Moss AS er Megler på oppdrag av Selger, heretter også kalt Megler. Meglers 

vederlag betales av Selger og forfaller til betaling ved underskrift av Kjøpekontrakten. Megler 
overtar imidlertid ikke noe ansvar for partenes riktige oppfyllelse av denne Kjøpekontrakt. 

 
 
4 KONTRAKTSDOKUMENTER 
 
Partene har i forkant av kontaktsmøtet blitt forelagt følgende dokumenter og har hatt anledning til å 
stille spørsmål ved disse: 
 
4.1 Kjøpekontrakten. 
4.2 Salgsoppgave del 1, datert XX.XX.XX 
4.3 Salgsoppgave del 2, dater XX.XX.XX 
4.4 Leveransebeskrivelse 
4.5 Plantegninger 
4.6 Etasjeplan 
4.7 Fasade- og snittegninger 
4.8 Reguleringskart, datert 04.04.19 
4.9 Reguleringsbestemmelser, datert 19.08.09 
4.10 Forslag til reguleringsbestemmelse for Ryggeveien 33, dater 08.06.15 
4.11 Kommunedelplan, dater 30.07.08 
4.12 Utkast Sameievedtekter  
4.13 Prisliste, datert XX.XX.XX 
 
Dokumentene er en del av Kjøpekontrakten. 
 
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde 
i ovennevnte rekkefølge. Tilleggsavtaler til denne Kjøpekontrakt som er datert etter Kjøpekontrakten 
gjelder foran Kjøpekontrakten. Videre gjelder i tilfelle motstrid yngre bestemmelser foran eldre, 
spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale foran standardiserte 
bestemmelser. 
 
Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i perspektiv, planer, skisser og bilder i 
salgsoppgaven er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer mv. som ikke 
inngår i avtalen. 
 
5 OFFENTLIGE DOKUMENTER 
 
Følgende dokumenter har blitt forelagt Kjøper og er en del av Kjøpekontrakten. 
 

 
5.1 Reguleringsbestemmelser med reguleringskart datert/vedtatt 19.08.09 
5.2 Utskrift av grunnboken, datert 04.03.19 
 
 
6 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER  
 
6.1 Kjøpesummen for Eiendommen utgjør 
 
 Kr 0,00 Kroner: med bokstaver 00/100 inkl. mva. 
 
6.2 I tillegg til Kjøpesummen betales følgende omkostninger ved overtagelse: 

Dokumentavgift til staten, 2,5% av andel 
tomteverdi kr 611.000,- 

 
kr 

 
15 275,00 

Tinglysingsgebyr for skjøte kr  585,00 
Tinglysingsgebyr for panterettsdokument 
med attest 

 
kr 

757,00 
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Oppstartkapital til sameiet kr 5 000,00 
  Sum omkostninger kr 1.347,00 

Det tas forbehold om forskriftsendringer som innvirker på tinglysingsgebyrets størrelse. Det 
tas videre forbehold om forskriftsendringer i forhold til størrelsen på dokumentavgiften, samt at 
beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften blir godkjent. Kjøper har risiko for slike eventuelle 
endringer. 

6.3 Dersom Kjøper opptar flere lån hvor panterettsdokument skal tinglyses på Eiendommen, 
påløper ytterligere kr 757,- pr. panterettsdokument i tinglysingsgebyr. 

6.4 Omkostningene betales til Megler samtidig med sluttoppgjøret. 

6.5 Tilleggs- og endringsbestillinger innbetales til Meglers klientkonto samtidig med sluttoppgjøret 
på bakgrunn av skriftlig avtale mellom partene. Faktura med betalingsvilkår utstedes av 
Selger. 

7 BETALING 

7.1 Kjøpesummen og omkostningene betales uoppfordret på følgende måte : 

7.1.1 10% betales med grunnlag i oppfordring 
fra Megler som blir tilsendt når garanti er stilt i 
samsvar med buofl. § 12 kr ,00 
7.1.2  Resterende betales uoppfordret og må 
være disponibel på meglers klientkonto  
senest 2 virkedager før overtagelse. kr ,00 
7.1.4 Omkostninger iht. pkt. 6.2 kr 21 617,00 
Samlet innbetaling kr  0,00 

7.2 Kjøpers innbetalinger i henhold til pkt. 7.1.1 skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke 
pant i Eiendommen. Beløpet er å anse som et depositum og settes på sperret klientkonto i 
meglers bank.  

7.3 Opptjente renter på kjøpers innbetalinger tilfaller Kjøper frem til skjøtet er tinglyst, med mindre 
Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av 
buofl. § 47. Opptjente renter vil kun bli utbetalt dersom den enkeltes parts rentebeløp 
overstiger ½ rettsgebyr. 

7.4 Dersom Selger ønsker å disponere Kjøpers innbetalinger før hjemmel til Eiendommen er 
overført på Kjøper må Selger stille en selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap til Kjøper 
som sikkerhet for det beløp som skal disponeres til fordel for Selger (jfr. buofl. § 47), se pkt. 
10.5. 

7.5 Oppgjøret foretas gjennom Krogsveen Moss AS. Begge parter gir Megler fullmakt til å foreta 
oppgjør.  

7.6 Alle innbetalinger skal skje til klientkonto nr. 8101 51 53261 i Danske Bank stillet til: 
Eiendomsmegler Krogsveen AS 
v/oppgjørsavdelingen 
Kongens gate 23, 
1530 Moss 

7.7 Innbetalinger skal tydelig merkes med Kjøpers navn og Meglers oppdragsnummer. Betaling 
anses å ha skjedd den dato pengene er disponible på Meglers konto eller på Meglers kontor. 
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8 BETALINGSMISLIGHOLD 
 
8.1 Ved forsinket betaling har Selger rett til å nekte overlevering. 

 
8.2 Kjøper svarer morarenter til selger hvis kjøpesummen iht. denne kontrakt ikke er disponibel i 

sin helhet hos megler. Morarenter beregnes av hele kjøpesummen, da manglende innbetaling 
vil stoppe hjemmelsoverføringen av eiendommen, og anses som mislighold av kjøpers 
forpliktelse i henhold til denne kontrakten.  

 
8.3 Hvis Kjøpekontrakten misligholdes vesentlig av Kjøper, har Selger rett til å heve 

Kjøpekontrakten. Selger har i et slikt tilfelle rett, men ikke plikt til å heve Kjøpekontrakten og 
foreta dekningssalg. Selger kan da ta dekning for sitt tilgodehavende etter denne 
Kjøpekontrakt i Kjøpers eventuelle innbetalte terminbeløp, herunder også opptjente renter og 
andre omkostninger som påløper på grunn av Kjøpers mislighold. 
 

8.4 Hvis Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Eiendommen før fullt oppgjør har funnet sted, på 
tross av garantier, eller av andre grunner ikke presterer fullt oppgjør etter Kjøpekontrakten, 
godtar Kjøper utkastelse fra Eiendommen uten søksmål og dom. Han har da ikke har rett til å 
besitte Eiendommen, jfr. tvangfullbyrdelseslovens § 13-2, 3. ledd (e). 

 
 
9 TINGLYSING  
 
9.1 Skjøte blir utstedt av Selger når alle nødvendige opplysninger er tilgjengelig, og senest i 

forbindelse med overtakelse og oppgjør. Dokumentet oppbevares hos Megler inntil tinglysing 
finner sted. Megler gis fullmakt til å påføre eiendomsbetegnelsen i skjøtet så snart dette 
foreligger. In blanco skjøte aksepteres ikke.  
 

9.2 Etter overtakelse skal Eiendommen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. 
Dette under forutsetning av at innbetaling av Kjøpesummen inkl. omkostninger og eventuelle 
tilleggs- og endringsbestillinger er bekreftet innbetalt.  
 

9.3 Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 23, og utsteder en 
særskilt erklæring om dette som vedlegges skjøtet når dette sendes for tinglysing. 
 

 
10 SIKKERHET OG GARANTISTILLELSE 
 
10.1 Selger utsteder til Megler et panterettsdokument med urådighetserklæring (sikringsdokument) 

som lyder på minimum Kjøpesummen for Eiendommen. Sikringsdokumentet tjener som 
sikkerhet for den del av Kjøpesummen som er betalt av Kjøper. 
 

10.2 Sikringsdokumentet skal tinglyses på Eiendommen og slettes så snart alle formaliteter er i 
orden. Sikringsdokumentet skal ha prioritet etter byggelån og foranstående heftelser. Selger 
kan ikke kreve oppgjør før sikringsdokumentet er tinglyst. 
 

10.3 Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter Kjøpekontrakten en garanti 
på 3 % av Kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av Kjøpesummen 
og står i 5 – fem - år etter overtakelsen jfr. buofl. § 12, 3 ledd.   
 

10.4 Selger har tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller 
igangsettelsestillatelse, og skal stille garantien straks etter at forbeholdene er frafalt. Det 
samme gjelder ved forbehold fra kjøper med tilsvarende virkning. Selgeren skal uansett stille 
garantien senest før oppstart av byggearbeidene, jf. buofl. § 12, annet ledd.  

 
Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgsbestillinger før 
han har mottatt dokumentasjon for at selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12, niende ledd, 
første ledd. 
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Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers 
garanti/sikkerhetsstillelse. 

 
10.5 Dersom det skal utbetales noen del av vederlaget fra Meglers klientkonto før Eiendommen er 

overskjøtet på Kjøper, skal Selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jfr. 
pkt. 7.3 og buofl. § 47. Utbetaling til Selger med grunnlag i slik garantistillelse aksepteres med 
dette av Kjøper. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted. 

 
11 HEFTELSER 
 
11.1 Eiendommen overdras til Kjøper fri for pengeheftelser.  

 
Kjøper er forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen, datert 04.03.2019 og har gjort seg 
kjent med denne, jfr. pkt. 5, vedlegg 5.4.  
 
Kjøper er gjort kjent med og aksepterer at servituttene som fremgår av grunnboksutskriften vil 
følge eiendommen. 
 
1971/7608-2/87 31.12.1971 ERKLÆRING/AVTALE 
Bestemmelse om gjerde 
Med flere bestemmelser 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. 

 
1991/5209-2/87 18.07.1991 ERKLÆRING/AVTALE 
Bestemmelse om vann/kloakkledning 
Bestemmelser om elektr. ledninger 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: KNR: 0104 GNR: 2 BNR: 2759 
 
Sameiet har panterett i eiendommen med et beløp tilsvarende 2 ganger folketrygdens 
grunnbeløp. 

 
11.2 Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av 

nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper aksepterer videre at 
eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig 
myndighet krever det. 
 

 
12 TILLEGGSBESTILLINGER/ENDRINGER 
 
12.1 Selger utarbeider tilvalgsliste hvor valgmulighetene for tilleggsbestillinger og endringer 

fremkommer.  
 

12.2 Alle tilleggs-/endringsbestillinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som 
fastsettes av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.  
 

12.3 Kjøper kan ikke kreve utført tilleggsbestillinger/endringer som endrer Selgers vederlag på mer 
enn 15 % av Kjøpesummen. 
 

12.4 Dersom Kjøper ønsker tilleggsbestillinger/endringer skal dette bestilles skriftlig. Selger oppgir 
pris og fremdriftsmessig konsekvens. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av 
Selger og betales direkte til Meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. Selger har 
rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. buofl. § 44. 
 

12.5 Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, tomtetilpasninger, 
rørføringer o.l. som ikke reduserer Eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av 
avtalt pris. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper skriftlig om slike 
endringer. 
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13 FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE  
 

13.1 Eiendommen antas å være klar for overtakelse innen utgangen av 4 kvartal 2023.  
 
Selger skal senest samtidig med varsel om oppstart, jf. pkt. 19.2, varsle Kjøper om en 
bindende 3 måneders periode for overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato 
først vil bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel. 

 
Selgeren kan kreve overtakelse inntil 4 – fire – måneder før den avtalte fristen til å ha boligen 
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle Kjøper om dette minimum 2 – to – måneder 
før det nye overtakelsestidspunktet. 
 

13.2 Dersom Eiendommen ikke er klar til overlevering i henhold til varsel etter pkt. 13.1 vil Kjøper 
kunne ha krav på dagmulkt i henhold til bustadoppføringsloven § 18, forutsatt at forsinkelsen 
ikke skyldes forhold omtalt i kontraktens pkt. 13.4  eller 13.5. Forsinkelse i forhold til antatt 
overtagelse i punkt 13.1 gir normalt ikke krav på dagmulkt. 

 
13.3 Dagmulkt beregnes med 0,75 promille av Kjøpesummen og regnes for hver kalender dag frem 

til Eiendommen er klar for overlevering. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jf. 
buofl. § 18. 

 
13.4 Dersom arbeidene forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og 

dekning av sine merkostnader jf. buof. §§ 11 og 43. 
 
13.5 Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på 

fristforlengelse jf. buofl. § 11. 
 
 
14 FORHÅNDSBEFARING 
 
14.1 Ca. 2 uker før overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll 

føres.  
 
15 OVERTAKELSE 
 
15.1 Når Eiendommen er klar for overlevering og midlertidig brukstillatelse, alternativt ferdigattest jf. 

plan- og bygningsloven § 21-10, foreligger, skal det avholdes overtakelsesforretning. I tilfeller 
hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av 
Selger når alle arbeider er fullført. 
 
Kjøper har imidlertid ikke rett til å overta Eiendommen før hele kjøpesummen, inklusive 
endrings- og tilleggsbestillinger, omkostninger og eventuelle renter i henhold til pkt. 7 er 
disponible på Meglers klientkonto. 
 
Kjøper vil på overtakelsen være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av 
kjøpesummen  som sikkerhet for Selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder 
utstedelse av ferdigattest. Et tilbakeholdskrav må gjøres gjeldende før overskjøting og bør 
derfor anmerkes i overtakelsesprotokollen, jfr.  pkt. 15.3 og 15.4. 
 
Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav, jfr. pkt. 13. 
 

15.2 Kjøper aksepterer at sameiets styre valgt på konstituerende årsmøte overtar andel fellesareal 
på vegne av Kjøper. Kjøper vil gi styret fullmakt til dette på konstituerende årsmøte. 
Fullmakten innebærer også en rett for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for 
ikke fullførte eller mangelfulle arbeider på fellesarealene.  Overtakelsesforretning for 
fellesarealene skal gjennomføres før overtakelsesforretning for de enkelte seksjoner.  

 
15.3 Under overtakelsesforretningene skal Selger påse at det føres overtakelsesprotokoll som 

underskrives av begge parter. Der hvor det er mer enn én kjøper/selger, gir disse ved denne 
kontrakts underskrift hverandre gjensidig fullmakt til å representere den/de andre på 
overtagelsesforretningen og ved oppfølging av eventuelle avtaler inngått på overtagelsen. 
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Kjøperen (hhv sameiets styre hva gjelder fellesarealene) skal sørge for å protokollføre de 
mangler man eventuelt påberoper seg vedrørende Eiendommen (hhv fellesarealene). Det kan 
ikke senere påberopes mangler man med rimelighet burde ha oppdaget i forbindelse med 
overtakelsesforretningen. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og 
overflatebehandlinger kan ikke påberopes etter overtakelsen.  
 

15.4 Dersom Kjøper har krav mot Selger som følge av forsinket eller mangelfull ytelse, har Kjøper 
rett til å holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre kravet, buofl. 
§§ 24 og 31. Betaling anses likevel for å ha skjedd dersom Kjøper deponerer det omtvistede 
beløp på Meglers klientkonto i medhold av buofl. § 49. Krav om deponering som er kjent på 
overtakelsestidspunktet skal fremgå uttrykkelig av overtakelsesprotokollen med angivelse av 
beløp som kreves tilbakeholdt.  
 

15.5 Såfremt fullt oppgjør i henhold til Kjøpekontrakt er bekreftet disponibelt på Meglers klientkonto 
utleveres nøkler til Eiendommen ved overtakelsesforretningen. Selger sørger for å innhente 
slik bekreftelse.  
 

15.6 Eiendommen anses for overlevert på dato for overtakelsesforretning dersom Kjøper uten 
gyldig grunn ikke møter til overtakelsesforretning. Forutsatt at Kjøper er behørig varslet, jf. 
buofl. § 15, anses Eiendommen i disse tilfeller som godkjent og overtatt selv om Kjøper ikke 
har vært til stede, jf. buofl. §§ 14 og 15. 
 

15.7 Eiendommen overleveres i byggrengjort stand. 
 
15.8 Inntil samtlige bygninger er ferdigstilt, har Selger rett til bruk og rett til å ha stående 

anleggsmaskiner, materialer og utstyr på Eiendommen. Eventuelle skader dette måtte påføre 
Eiendommen, skal Selger snarest utbedre. 
 

15. 9 Eiendommen står fra dato for overtakelse for Kjøpers regning og risiko i ethvert tilfelle. 
Eiendommens faste utgifter og inntekter avregnes fra dato for overtakelse. 
 

15.10 I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel 
svinnriss i mur, mindre riss i tapet og maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som 
følge av krymping av trevirke etc. For slike forhold er Selger ikke ansvarlig. Skulle det være 
oppstått mangler hvor utbedringskostnaden er urimelig i forhold til den betydning manglene 
har for boligens bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta 
utbedring.  
 

15.11 Dersom Eiendommen overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse plikter Selger å 
fremskaffe ferdigattest for Eiendommen. Kjøper er kjent med at dette kan ta noe tid.  
 

 
16 REKLAMASJON 
 
16.1 Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan forbrukeren etter 

lovens kapittel IV holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve 
erstatning eller heve avtalen.  

 
16.2 Kjøper må skriftlig reklamere så snart som mulig etter at Kjøper oppdaget eller burde ha 

oppdaget mangelen.  
 
16.3 Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skade på Boligen, har Kjøper plikt til å 

begrense skadeomfanget inntil mangelen utbedres.  
 
16.4 Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 

følgende punkter: 
 

a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer  
b) Mangler som oppstår på grunn av Kjøpers mangelfulle vedlikehold og/eller uforsvarlig 

bruk av Boligen med utstyr 
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c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som Selger ikke kan lastes 
eller ha ansvaret for 

 
16.5 Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i 

prosjektet, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. 
 

16.6 En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år etter overtakelsen, med mindre Selger 
har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med god tro, buofl. § 30. 

 
17 ETTÅRSBEFARING 
 

 
17.1 Ca. 1 år etter overtakelsesforretning vil det fra Selgers side bli varslet om ettårs befaring jf. 

buofl. § 16. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler 
ikke omfatter reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, eller sprekkdannelser som 
oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært 
forsvarlig fra Selgerens side.  

 
17.2 Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke mangler som oppstår som følge av mangelfullt 

vedlikeholdt, uforsvarlig eller feilaktig bruk av Eiendommen med utstyr, samt skader som 
skyldes tilfeldig begivenhet etter overtakelse som Selger ikke kan lastes for. 

 
17.3 Ved utbedring av eventuelle mangler forplikter Kjøper seg til å gi Selger og dennes 

representanter adgang til Eiendommen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på 
hverdager mellom kl. 07.00 og 16.30. 

 
 
18 SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 
18.1 Kjøper kan kansellere inngått Kjøpekontrakt før overtagelse i samsvar med avbestillingsretten 

jf. buofl. § 52. Kjøper er imidlertid innforstått med at Selger i slike tilfeller vil kunne kreve 
erstatning jf. § 53.  
 

18.2 Dersom denne Kjøpekontrakt overdras av Kjøper før ferdigstillelse, plikter den nye kjøperen å 
tre inn i alle de avtaler som er etablert, herunder endringsavtaler og tilvalgsbestillinger. Kjøper 
gjøres dog oppmerksom på at han hefter for dette kontraktsforhold inntil ny kjøper har signert 
alle dokumenter vedrørende salget og innbetalt tilsvarende beløp som Kjøper etter denne 
kontrakt har gjort. Kjøper har heller ikke anledning til å motsette seg overskjøting av leiligheten 
til seg dersom han på overtakelsestidspunktet ikke har utpekt ny eier og som har oppfylt 
kontrakts- og oppgjørsbestemmelsene i kjøpekontrakten. 
 
Det anbefales at Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Moss forestår videresalget mot betaling 
i henhold til sine gjeldende standardsatser. Ved overdragelse av Kjøpekontrakten skal Kjøper i 
tillegg betale kr 30.000,- til Selger for merarbeidet. Denne sum kan trekkes av Kjøpers 
eventuelle innbetalinger. Overdragelsen av Kjøpekontrakten skal godkjennes av Selger og kan 
bare avslås med saklig grunn. Kjøper er også gjort oppmerksom på at transport av garantien 
ved salg av Eiendommen i garantiperioden må godkjennes av garantisten.   
 

 
19 FORBEHOLD 
 

 
19.1 Selger kan kansellere inngått Kjøpekontrakt uten kostnad dersom det inntreffer forhold, eller 

det er grunn til å anta at slike forhold vil inntreffe, som medfører at Selger ikke finner det 
forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempler på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, 
reduserte muligheter til å få bolig- eller byggelån eller at selger ikke får åpnet byggelånet, at 
ikke 50 % av totalverdien i byggetrinnet er solgt, uforutsette offentlige krav, at offentlige 
tillatelser, herunder rammetillatelse/igangsettelsestillatelse, ikke gis. Nevnte forhold er ikke 
uttømmende opplistet, men er eksempler på forhold som kan medføre at byggearbeidene ikke 
iverksettes.  
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Siste frist for Selger å kansellere Kjøpekontrakten er 01.05.2022. Selger skal senest denne 
dato gi Kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av 
byggearbeidene samt varsel om bindende overtagelsesperiode, jfr. pkt. 13.1. 

Dersom kanselleringsretten benyttes får Kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert 
opptjente renter. For øvrig kan Kjøper ikke fremme krav mot Selger som følge av 
kanselleringen. 

19.2 Selger kan velge å etablere et sameie på mindre enn ca 174 enheter dersom Selger ikke 
finner det økonomisk forsvarlig å fortsette utbyggingen av Tribunen Moss. Kjøper aksepterer 
dette og kan ikke fremme krav mot Selger på grunn av dette. 

19.3 Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses 
mest hensiktsmessig. Parkeringsanlegget er tenkt anlagt som en del av sameiets fellesareal 
med dertil tilhørende ikke tinglyste bruksretter. Sameiets styre og/eller forretningsfører vil ha 
ansvaret for å føre liste og ha kontroll over hvilke leiligheter som til enhver tid eier og 
disponerer hvilke plasser. Det påløper felleskostnader for leiligheter med garasje som er 
estimert til kr. 200,- pr. plass av forretningsfører. Det er tilrettelagt for lading av el-bil på hver 
parkeringsplass, som kan monteres for kjøpers regning/tilvalg.  

19.4 Reguleringsplan for Rabekk og Melløs, og bebyggelsesplan gjelder. Det er flere områder i 
nærheten som vil bebygges/konverteres fra næring til bolig. Dokumentene følger vedlagt, 
 jfr. pkt 4.7, 4.8, 4.9 og 5.1. Totalt vil prosjektet inneholde ca 174 leiligheter og kjøper må regne med 
byggearbeid i denne forbindelse frem til prosjektet er ferdig. Det må i perioden frem til prosjektet er 
ferdigstilt i sin helhet måtte påberegnes at vil kunne være perioder med midlertidige løsninger for  
parkering, avfallshåndtering, adkomst med mer. 

19.5 Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter og parkering uten 
forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave. 

20 FORSIKRING 

20.1 Selger holder bygget forsikret som bygg under oppføring frem til overtakelse har funnet sted. 
Det vil til overtagelse bli etablert felles bygningsforsikring gjennom sameiet. 

20.2 Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av 
forsikringen, eller som skyldes forhold utenfor Selgerens kontroll, skal avtalen likevel 
opprettholdes fullt ut idet skadeserstatningen tilfaller Selger, som på sin side plikter å foreta 
gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt 
her ikke ha noe ansvar for Kjøpers forsinkede innflytting jf. buofl. § 17. 

20.3 Kjøper tegner selv innbo- og løsøreforsikring. 

21 ETABLERING AV SAMEIE   

21.1 Kjøper er innforstått med at man som Kjøper av en seksjon blir sameier i henhold til Lov om 
eierseksjoner av 01. Januar 2018. Kjøper har rett og plikt til å følge loven og de til enhver tid 
gjeldende vedtekter.  

21.2 Fellesutgiftene for Eiendommen avgjøres av sameiet. Hvor store utgiftene blir, avhenger av 
hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.  

Et normalt nivå vil ligge på ca. kr 30 pr. kvm BRA pr måned. 
For denne boligen på 0 BRA vil det utgjøre ca. kr  .  0,00 pr. måned. 

Det påhviler alle eiere felles solidarisk drift og vedlikeholdsansvar for fellesarealer. 

For kabel-tv og internett vil det påløpe kr. 429,- pr mnd. Beløpet inkluderer ikke abonnement 
til telefoni. I tillegg vil det tilkomme for revisjon og forretningsførsel kr 117,- pr mnd. 
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Forbruk av varme til oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte 
felleskostnader. Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at disse kostnadene ligger på ca 8 
kroner pr kvm pr mnd. Det blir individuelle målere, slik at man betaler etter forbruk. 

Det må påregnes månedlige felleskostnader til parkeringsplass. Kostnaden er stipulert til ca. 
kr. 200,- pr parkeringsplass pr. måned. Beløpet inkluderer ikke kostnad til lading av elbil. 

Det forutsettes at kjøper betaler en oppstartskapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstartskapital 
blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått 
utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet 
som ikke tilbakebetales. 

Kjøper er likevel innforstått med at de ovenfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er anslag og 
det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig av 
om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget. 

Det gjøres oppmerksom på at sameiet får legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens 
grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. 

21.3 For sameiet er det utarbeidet vedtekter, se pkt. 4.9. Disse vedtekter aksepteres av Kjøper, og 
endringer kan kun skje i henhold til vedtektenes regler for vedtektsendringer. Selger innkaller 
til konstituerende årsmøte ca. 1 måned før ferdigstillelse for å etablere sameie og velge styre. 
Selger vil kunne være eier og kan i tilfelle stemme på vegne av eventuelt usolgte seksjoner.  

21.4 Selger engasjerer forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Avtalen kan ikke sies 
opp før etter 2 år fra og med overtakelse. 

21.5 Kjøper er kjent med at sameiet forbeholder seg panterett tilsvarende 2 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden i Eiendommen i henhold til eierseksjonsloven § 31, som sikkerhet for Kjøperens 
forpliktelser overfor sameiet. 

21.6 Etter at sameie er etablert og før overtakelse av de enkelte seksjoner, skal Selger innkalle 
styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll og 
eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres av Selger skal noteres. 
Fremdriften og ferdigstillelse av disse arbeider skal også protokolleres. 

21.7 Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, skal det avtales et beløp som kan sperres hos 
Megler. Selger kan alternativt stille bankgaranti for hele beløpet. Styret plikter å kvittere ut 
fortløpende for utførte arbeider i henhold til protokoll slik at tilsvarende tilbakeholdt beløp kan 
utbetales. 

21.8 Selger forbeholder seg retten til å etablere et eller flere sameier. Selger kan også justere 
størrelsen på de enkelte sameier i forhold til hva som er hensiktsmessig i forhold til 
utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. 

21.9 Dersom det opprettes mer enn ett sameie kan det tinglyses erklæringer som gir andre 
sameiere adkomst- og bruksrett til gangveiene og lekeområder på øvrige boligsameiers 
eiendom. Boder blir seksjonert som tilleggsdel til leilighetene og det gis bruksrett til 
parkeringsplass.  
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22 BEFARING PÅ BYGGEPLASS 
 
23.1 Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko. Kjøper skal 

derfor på forhånd avtale med Selger, dersom besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers 
representant skal være tilstede. 

 
 
23 TVISTER 
 
24.1 Partene har gjennomgått Kjøpekontrakten samt medfølgende dokumenter jf. pkt. 4 og 5 og 

bekrefter at den inneholder alt hva partene har avtalt. Diskusjoner, alternativer, muligheter mv. 
som ikke er tatt med, er således ikke avtalt mellom partene. 

 
24.2 Tvister angående forståelse av kontrakten eller praktiseringen av denne, skal primært løses 

ved forhandlinger mellom partene. Når enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved 
domstolsbehandling.  

 
***** 

 
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar 
og ett beror hos megleren. 
 
Der hvor det er mer enn én kjøper, gir disse ved denne kontrakts underskrift hverandre gjensidig 
fullmakt til å representere den/de andre på overtakelsesforretningen. 
 
 
  
Sted/dato:       Sted/dato: 
 
Selger:  Kjøper: 
 

   
For  Ryggeveien 33 AS 
v/ Heidi Ballovarre 

 Kjøper 1 

jf fullmakt   
 
 

 
Kjøper 2 
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VEDTEKTER
FOR

TRIBUNEN EIERSEKSJONSSAMEIE

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Navn og formål:
(1) Sameiets navn er Boligsameiet Tribunen, Moss.

(2) Sameiets formål er å ivareta seksjonseierens fellesinteresser og administrasjon 
av eiendommen gnr 2, bnr 1729 i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor:
(1) Forretningskontoret er i Moss kommune.

2. EIENDOMMEN

2-1 Sameiet:
(1) Sameierne eier bebyggelsen og eiendommen til gnr 2, bnr 1729 i Moss
kommune i felleskap (sameie).

(2) Sameiet består av 174 boligseksjoner, hvorav 69 blir bygget i første trinn (se 
nærmere om dette punkt 13), og 21 næringsseksjoner. Næringsseksjonene er 
større boder som ikke ligger i kjelleretasjen. 

Den enkelte bruksenhets avgrensning med hoveddel, eventuelle tilleggsdeler, 
formål og sameiebrøk fremgår av seksjoneringsbegjæring og eventuelle senere 
reseksjoneringsbegjæringer. I disse vedtektene brukes «bruksenhet» og «seksjon» 
som uttrykk for det samme. 

Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, 
med egen inngang.

(3) For hver boligseksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker 
sameieandelens størrelse. Sameierbrøken er fastsatt etter hoveddelens bruksareal 
(BRA), eksklusive balkonger/terrasser og boder utenfor hoveddelen.
Næringsseksjonene har fått telleren 1 i sin brøk. Se nærmere i punkt 9 om 
betydningen av dette ved fordeling av felleskostnader. 

2-2 Fellesareal:
(1) Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av 
bruksenheter med eventuelle tilleggsdeler med enerett til bruk, er fellesarealer.
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3. RETTSLIG RÅDERETT

3-1 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner:
(1) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og 
samme eierseksjonssameie. 

Begrensningen gjelder ikke erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til 
livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er sikret med pant i 
seksjon. 

Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner 
som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune og som 
har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner. Det samme gjelder 
institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som har til formål 
å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.

3-2 Omsetning, pantsettelse, utleie m.v:
(1) Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen bruksenhet med de 
begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier 
kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen bruksenhet.

(2) Næringsseksjonene er ikke fritt omsettelige. De kan bare selges til andre 
sameiere i seksjonssameiet. Det samme gjelder utleie av næringsseksjonene.

3-3 Eierskiftegebyr - meldeplikt ved overdragelse og utleie
(1) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser. Ved eierskifter 
betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.

(2) Seksjonseier plikter å underrette sameiet skriftlig om utleie. Leiers navn må 
oppgis. Seksjonseier plikter å påse at leier forplikter seg til å følge sameiets 
vedtekter, ordensregler, vedtak fattet av årsmøter og av styret.

4. FAKTISK RÅDERETT

4-1 Rett til bruk:
(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet. Seksjonseier har 
også rett til å bruke fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til 
annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Seksjonseier skal behandle bruksenheten og andre rom og annet areal 
tilliggende bruksenheten med tilbørlig aktsomhet. Bruken av bruksenheten og 
fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 
ulempe for andre seksjonseiere.
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(3) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets 
fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra årsmøtet (styret). 

Adgangen til og vilkår ved utførelse av slike arbeider er nærmere regulert i 
vedtektenes punkt 7 og 8

(4) Bruksenheten må bare nyttes i samsvar med formålet. Endring av bruken fra 
boligformål til næringsformål eller omvendt, kan ikke foretas uten reseksjonering 
etter eierseksjonsloven § 21.

(5) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

5. PARKERING – KJØRING PÅ FELLESAREALENE

5-1 Parkeringsplasser:
(1) Sameiet har i dag 69 parkeringsplasser. 6 av plassene er avsatt til personer med 
nedsatt funksjonsevne. Sameiet har i tillegg 9 gjesteparkeringsplasser, som er 
midlertidig etablert frem til sameiets eiendom er ferdig utbygd, jfr punkt 13.

(2) Garasjeanlegget vil bli utbygd til totalt 175 plasser. 

5-2 Generell regulering av kjøring og parkering:
(1) Trafikk og parkering skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke 
oppstår fare eller unødvendig forstyrrelser. Kjøring på sameiets eiendom mellom 
byggene skal begrenses til et minimum.

(2) Parkering kan kun foretas på oppmerkede og tilviste plasser som er avsatt til 
dette formål.

(3) Parkering må kun skje i medhold av den fordeling og den rett som følger av 5-3. 

(4) Parkeringsplassene skal brukes til parkering av kjøretøy.

5-3 Organisering av parkeringsplassene og sportsboder:
(1) Sameiet har felles garasjeanlegg med parkeringsplasser. Sportsboder ligger i 
bygningenes underetasje/kjeller, mens noen boder ligger i garasjeanlegget. 

(2) Parkeringsplassene inngår i sameiets fellesareal, og er ikke seksjonert som 
tilleggsdeler til bruksenhetene. Sportsbodene er tilleggsdeler til bruksenhetene. 
Utbygger har foretatt førstegangs tildeling av bruksrett til parkeringsplass i forhold 
til seksjonseierens erverv av slike bruksretter. 
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5-4 Begrenset adgang til overdragelse og utleie:
(1) Utleie av sportsboder og parkeringsplasser kan bare skje til andre sameiere i 
seksjonssameiet. Utleie til personer eller selskaper utenfor sameiet er ikke tillatt.
Styret skal underretts om utleie. 

5-5 Kostnader og vedlikehold:
(1) Det er sameiet som har ansvaret for vedlikehold og drift av garasjeanlegget, se 
punkt 6-2, samt kjellerarealet i sameiets bygninger hvor sportsbodene er plassert.
De samlede kostnadene fordeles med 80 % på parkeringen og 20 % på bodene. 
Kostnadene til parkering fordeles på dem som har bruksrett til parkeringsplass og 
sportsbod, og i forhold til hvor mange bruksretter til parkeringsplasser og 
sportsbod de har. 

(2) Bruksenheter med parkeringsplass betaler a konto kr. 250- i månedlige 
felleskostnader pr. bruksrett til parkeringsplass for drift og vedlikehold, og kr. 50- pr 
bod. Beløpene ligger inkludert i eierseksjonenes totale månedlige felleskostnader. 
Beløpene kan når som helst endres av styret, som for felleskostnader ellers.

5-6 Parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne:
(1) En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en 
seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass

(2) Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne 
allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet

(3) Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til 
stede.

(4)  Nærmere bestemmelser om søknad, dokumentasjon m.v. kan fastsattes i 
sameiets ordensregler.

6. VEDLIKEHOLD

6-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten:
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene 
og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper 
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter slikt som:

a) inventar
b) apparater, f.eks. brannslukningsapparat
c) utstyr som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
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h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring etter 
inntakssikring

i) vinduer og ytterdører

(2) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(3) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er 
nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er 
likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig 
utskifting av isolerglass

(4) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. 
Dette gjelder også sluk på balkong/terrasse eller lignende som ligger til 
bruksenheten.

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

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, 
bærende veggkonstruksjoner og rør og ledninger som er bygget inn i bærende 
konstruksjoner.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel 
skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 
utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, 
inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne 
plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere 
seksjonseieren.

(10) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette 
påfører andre seksjonseiere, jfr. eierseksjonsloven §34.

6-2 Nærmere om grensesnitt – fellesinstallasjoner:
(1) Følgende grensesnitt er avtalt som fellesanlegg i sameiet.

a) Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreningspunktene til de enkelte 
bruksenheter. 

b) ledninger for elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap.

c) tele/datanett fram til første tilknytningspunkt for bruksenheten.
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Det samme gjelder andre innretninger og installasjoner som skal tjene felles behov.

(2) I garasjeanlegget og kjellerarealene hvor sportsbodene er plassert, er 
seksjonseierne ansvarlig for renhold av egen garasjeplass og egen sportsbod.
Sameiet er ansvarlig for å gjennomføre alt annen vedlikehold, men slik at 
kostnadene fordeles som beskrevet i punkt 5-5 og 9. 

6-3 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer:
(1) Sameiet skal holde forsvarlig vedlike alle innvendige og utvendige fellesarealer, 
herunder bygningen og alle utvendige felles installasjoner og anlegg som 
lekeplasser mm. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de 
enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jfr punkt 6-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og 
utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom 
bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive 
eventuelle radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom 
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle 
seksjonseieren. Sameiet vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av 
vinduer.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, 
herunder nødvendig utskifting av isolerglass og ytterdører til boligen eller 
reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt 
rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av 
varmekabler.

(4) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører 
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jfr. eierseksjonsloven §35.

6-4 Sameiets rett til adkomst for utførelse av vedlikehold, kontroll mv:
(1) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, 
installere og kontrollere installasjoner som nevnt i 6-3. Kontroll og arbeid i 
bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper 
unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

6-5 Egenandel ved bruk av sameiets forsikring:
(1) I den grad sameiets forsikring kan benyttes til utbedring av skade som 
seksjonseieren har ansvaret for å utbedre (seksjonseierens vedlikeholdsansvar), jfr
særlig ovenfor punkt 6-1, skal seksjonseieren betale egenandelen.
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6-6 Felles møterom/selskapslokale:
(1) I sameiets eiendom er det et selskapslokale til bruk for seksjonseierne. Styret 
skal utarbeide retningslinjer for seksjonseierens bruk, herunder fastsettelse av leie. 
Styret etter den styret utpeker. skal administrere og organisere bruken.  
Selskapslokalet inngår i fellesarealet, og sameiet skal forestå vedlikeholdet. 

7. MODERNISERINGSTILTAK I BOLIG OG DENS TILHØRENDE ROM 

7.1 Seksjonseiers rett til å gjennomføre endringer (moderniseringstiltak) i 
selve boligen – hoveddelen:
(1) Seksjonseier har rett til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer i 
hoveddelen, dersom (på vilkår av at):

a) tiltaket ikke påfører andre seksjoner/seksjonseiere skade eller ulempe på 
urimelige eller unødig måte.

b) alt arbeid utføres forskriftsmessig og på en håndverksmessig forsvarlig måte.

c) tiltaket ikke svekker den bygningsmessige konstruksjon

d)  tiltaket ikke medføre endringer på eller ødeleggelse av felles ventilasjon, rør, 
ledninger eller andre lignende fellesinstallasjoner eller hindrer fremtidig 
vedlikehold eller utskiftning av slike jfr punkt 6 eller hindrer fremtidig fremføring av 
nye fellesinstallasjoner, jfr punkt 6.

e) nødvendige offentlige tillatelser er gitt.

(2) Retten til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer av hoveddelen
omfatter ikke rett til å foreta endringer på bygningsdeler som sameiet har 
vedlikeholdsansvaret for.

7-2 Seksjonseiers rett til å gjennomføre endringer (moderniseringstiltak) av 
tilhørende rom og annet areal som hører til bruksenheten (terrasser, 
balkonger, boder, parkeringsplasser mv):
(1) Seksjonseier kan ikke ombygge eller på annen måte endre bruksenhetens boder 
i kjeller og/eller på loft, balkonger, terrasser, utvendige boder o.l. (yte rom bygget 
og ment å være rom uten varig opphold), uten sameiets skriftlige forhåndsamtykke. 

Forbudet gjelder også endringer på en bruksenhetens innvendige tilleggsarealer 

(2) Forbudet omfatter også innlemmelse av slikt areal som en del av boligens 
boareal.

(4) Om samtykke til å gjennomføre moderniseringstak gis, skal det fastsettes vilkår.
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Det vil blant annet normalt bli stilt vilkår om 

a) at moderniseringstiltak ikke hindrer, vanskeliggjør, eller fordyrer sameiets 
fremtidige vedlikehold etter punkt 6-3. 

b) at fordelingsnøkkel og eventuell sameiebrøk endres om en seksjon får anledning 
til å øke størrelse på boligens areal, jfr punkt 2-1 (3) og 9.

8. Endringer av bygning eller tomt (moderniseringstiltak)

8-1 Endringer:
(1) En seksjonseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på 
annen måte endre bebyggelsen eller tomten uten sameiets skriftlige 
forhåndsamtykke, jfr eierseksjonsloven § 49. Forbudet omfatter også oppsett av 
innretninger på bygning eller eiendommen forøvrig inkludert fasader, så som 
oppsetting/montering paraboler eller andre antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, utvidelse av terrasse, innglassing, oppsetting/endring av 
utvendig skillevegg mellom terrasser, oppsetting av utvendig bod, etc.

Den type innglassing av balkonger som ble tilbudt av utbygger ved oppføring av 
sameiets bygg forhåndsgodkjent, og kan oppføres av seksjonseierne uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra styret. 

(2) Forbudet gjelder også endringer på en seksjons utvendige tilleggsarealer.

(3) Samtykke til å gjennomføre slike endringer som nevnt ovenfor, kan bare gis av 
årsmøtet, jfr lov om eierseksjoner § 49, med mindre årsmøtet i eget vedtak har gitt 
sameierne en generell tillatelse til tiltaket på nærmere fastsatte vilkår eller når 
styret har fått en begrenset fullmakt til å gi slike tillatelser. 

(4) Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, med unntak av nødvendige tiltak grunnet 
en seksjonseiers nedsatte funksjonsevne jfr eierseksjonsloven 26, se punkt 8-4 
nedenfor.

8-2 Vilkår:
(1) Samtykke til å gjennomføre slike endringer gis i tilfelle på følgende vilkår:

(i) Sameiet er, med mindre annet er særlig avtalt, å betrakte som eier av tilbygg, 
innretninger o.l (heretter kalt tiltaket) som seksjonseier etter samtykke har fått satt 
opp på sameiets eiendom, med de rettigheter og plikter dette medfører.  

(ii) Når en seksjonseier har fått samtykke ved eget vedtak eller ved generelt 
samtykke får seksjonseier fullmakt fra sameiet til på egen kostnad og søke om 
eventuelle nødvendige offentlige tillatelser. Nødvendige tillatelser må foreligge før 
arbeid igangsettes.
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I den grad seksjonseier eller sameiet mottar pålegg fra offentlige myndigheter, eller 
enhver annen, i anledning utførte arbeider, må seksjonseier rette seg etter disse 
også om dette innebærer at bygningen må tilbakeføres i opprinnelig stand.

(ii) Seksjonseier skal selv eller ved innleid hjelp, kontrahere og følge opp
byggearbeidet, og er overfor sameiet ansvarlig for at arbeidet er faglig godt og 
korrekt utført. Seksjonseier har i forhold til sameiet prosjekteringsansvaret. 
Arbeidet skal være utført i overensstemmelse med eventuelle offentligrettslige 
krav. 
                       
(iii) Seksjonseier forplikter seg til selv, eller ved innleid hjelp, å sørge for kontroll av 
prosjektering og utført arbeid.

(iv) Samtykket omfatter kun oppføring /endring i henhold til fremlagte tegninger. 

(v) Arbeidene betales av seksjonseier. 

(vi) Alle direkte utgifter som sameiet får som et resultat av arbeidet, betales av 
seksjonseier. 

(vii) Med mindre annet er særlig avtalt, forplikter seksjonseier seg til på egen 
kostnad å sørge for forsvarlig vedlikehold, inklusiv reparasjon og utskiftning av 
tiltaket.

(viii) Seksjonseier må erstatte all skade, herunder skade på sameiets bygninger, 
som har oppstått under eller som følge av arbeid utført av seksjonseier, dennes 
husstand, leier, håndverkere eller andre seksjonseier har gitt adgang til sameiet.

Seksjonseier har videre ansvaret for alle bygningsmessige feil og mangler som 
måtte oppstå under eller som senere måtte oppstå som følge av arbeidene. 

(ix) Samtykke til annet enn ombygninger og påbygninger av selve bygningen samt 
etablering av ladepunkt for el-bil er midlertidige og tidsbegrenset med mindre 
annet er særlig avtalt.

Seksjonseier er kjent med at årsmøtet til enhver tid kan endre sitt vedtak således at 
det ikke lenger blir tillatt å benytte sameiets fellesareal, inklusive arealer med 
midlertidig bruksrett for slike tiltak som samtykket omfatter eller ved at vilkårene 
for oppsett av slike tiltak endres. 

Seksjonseier plikter til enhver tid å rette seg etter de vedtak som fattes av årsmøtet 
og om nødvendig og på egen kostnad fjerne tiltaket. 
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(2) Om samtykke til ombygninger og påbygninger av selve bruksenheten medfører 
at en seksjon får anledning til å øke størrelsen på boligens areal skal som 
hovedregel fordelingsnøkkel og eventuell sameiebrøk endres, jfr punkt  2-1 (3) og 9.

(3) Årsmøtet kan fastsette ytterligere og andre vilkår i sitt vedtak om tillatelse. 

8-3 Gjennomførte forandringer:
(1) Alle forandringer som seksjonseier eller tidligere seksjonseier har latt 
gjennomføre på eiendommen og/eller dens bygninger, med eller uten sameiets 
samtykke, er utført på seksjonseiers ansvar og risiko. Alt slikt arbeid skal være 
utført forskriftsmessig og håndverksmessig forsvarlig. 

(2) Ved gjennomføringen av slike arbeider har seksjonseier overtatt det fulle 
fremtidige ansvaret for både vedlikehold og nødvendig fremtidig utskiftning og 
modernisering av resultatet av disse arbeidene.

(3) For øvrig gjelder vilkår fastsatt i 6-2 ovenfor.

8-4 Tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne:
(1) En seksjonseier som ønsker å gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmers nedsatte 
funksjonsevne må søke styret om tillatelse for oppføring av tiltaket.

(2)  Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å godkjenne slike på de vilkår som følger av 
punkt 6-2 med følgende tilleggsvilkår:

(i) Tiltaket skal gjennomføres på en måte som er minst mulig sjenerende for øvrige 
eiere.

(ii) Tiltaket skal fjernes av seksjonseier for dennes kostnad om behovet opphører 
med mindre annet er særskilt avtalt.

(iii) Tiltaket skal fjernes av seksjonseier for dennes kostnad når seksjonen overdras 
til ny eier med mindre annet er særskilt avtalt.

9. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

9-1 Felleskostnader:
(1) Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.

(2) Næringsseksjonene skal ikke belastes felleskostnader. Når vedtektene regulerer 
at felleskostnader skal fordeles mellom bruksenhetene etter sameiebrøken, betyr 
det at de skal fordeles mellom boligseksjonene, og etter sameiebrøken for 
boligseksjonene. 
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(3) Følgende kostnader skal fordeles med lik del på hver boligseksjon:

- Kabel TV, grunnpakke
- Brebånd, grunnpakken
- Forretningsførsel/revisjon

(4) Kostnadene til drift og vedlikehold av parkeringsplass og boder fordeles som 
angitt i punkt 5-5.

(5) Følgende kostnader er ikke en del av felleskostnadene, og betales av den enkelte 
bruksenhet direkte:

- Eiendomsskatt
- Innboforsikring
- Strømforbruk i egen seksjon
- Kabel-TV og bredbånd utover grunnpakke
- Energi til oppvarming og oppvarming av varmt vann når det er lagt opp til 

direkte avlesning og direkte fakturering. 
- Energi til lading av elbil/hybrid

Andre felleskostnader, herunder nye felleskostnader, skal fordeles mellom 
boligseksjonene basert på boligseksjonenes sameierbrøk. Det samme gjelder 
kostnader til energi for oppvarming og varmt vann dersom det ikke er lagt til rette 
for direkte avlesing og direkte fakturering. 

9-2 Betaling av felleskostnader:
(1) Den enkelte bruksenhet skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp 
fastsatt av styret eller seksjonseierne på årsmøtet, for å dekke sin andel av 
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig 
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet 
har vedtatt slik avsetning. 

9-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse:
(1) De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot 
sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet 
kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. 
Panteretten omfatter også krav som skulle vært betalt etter at det er kommet inne 
en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

9-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelse utad:
(1) Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin 
sameierbrøk.
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10. Pålegg om salg og fravikelse – mislighold

10-1 Mislighold:
(1) Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler. 

10-2 Pålegg om salg:
(1) Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. 
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å 
kreve seksjonen solgt. 

10-3 Fravikelse:
(1) Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller 
sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen 
etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

11. Styret og dets vedtak

11-1 Styret – sammensetning:
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av fra 3 til 5 styremedlemmer. Det kan 
velges varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder, nestleder og styremedlemmene er to år hvis ikke 
årsmøtet bestemmer noe annet. Varamedlemmer velges for ett år.  Styremedlem 
og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. 
Årsmøtet velger styreleder og nestleder ved særskilt valg. Styreleder og nestleder 
skal velges på forskjellige årsmøter slik at deres funksjonstid ikke utløper samtidig, 
og slik at en av dem representerer kontinuiteten ved den andres avgang. 

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene. Årsmøtet kan 
vedta at styret selv bestemmer fordelingen av vederlaget.

Vederlag utbetales etterskuddsvis. 

11-2 Styremøter:
(1) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke 
er valgt noen nestleder, skal styremøtet velge en møteleder.
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(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er 
til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en 
beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene. 

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de 
frammøtte styremedlemmene.

11-3 Styrets oppgaver:
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for 
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
årsmøtet. 

11-4 Styrets beslutningsmyndighet:
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer. Beslutninger som kan tas med vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av 
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte 
tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres 
bekostning.

11-5 Inhabilitet:
(1) Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål 
som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i.

11-6 Representasjon og fullmakt:
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin 
underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette 
omfatter å gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet eller styret, og rettigheter 
og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre 
gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til 
mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

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

12. Årsmøtet

12-1 Myndighet:
(1) Årsmøtet har den øverste myndighet i sameiet.
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(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen 
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres 
bekostning.

12-2 Tidspunkt for årsmøtet:
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på 
forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av 
saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når 
minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever 
det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

12-3 Innkalling til årsmøte:
(1) Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst 
åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært 
årsmøte med kortere varsel, men varselet kan ikke være kortere enn tre dager. I 
begge tilfeller skal det gis skriftlig varsel til forretningsføreren. 

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

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet 
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 
to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal 
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes 
punkt 12-2, 1. avsnitt.

12-4 Saker årsmøtet skal behandle:
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

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

- behandle styrets årsberetning
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående 

kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før 
ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene 
skal dessuten være tilgjengelig i årsmøtet.
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(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare 
ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere 
er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker 
som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder 
for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er 
fremsatt i møtet.

12-5 Hvem kan delta på årsmøtet:
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og 
stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en 
boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å 
være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å 
være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst 
tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. 
Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.

12-6 Møteledelse og protokoll:
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. 
Møteleder behøver ikke være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, 
og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst en seksjonseier 
som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. 
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

12-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet:
(1) I årsmøtet har hver boligseksjon en (1) stemme, og flertallet regnes etter antall 
stemmer. Næringsseksjonene har ikke stemmerett. Ved opptelling av stemmer 
anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved 
loddtrekning.

12-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet:
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis 
ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan 
årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. 
Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet 
for å ta beslutning om:
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a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten 
som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet.

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

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som 
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige 
disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.

d) Samtykke til at formålet for en (1) eller flere bruksenheter endres fra 
boligformål til annet formål eller omvendt.

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven §20 annet ledd 
annet punktum.

f) endring av vedtektene.

12-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak:
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- og eller bruksinteresser, 
og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. 
Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i 
fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et 
flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene etter forrige avsnitt fører med seg et samlet økonomisk ansvar 
eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens 
grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres 
hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

12-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere:
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig 
si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:

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

b) oppløsning av sameiet,

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter,

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, 
uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og 
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uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører 
for de enkelte seksjonseiere.

12-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder:
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:

a) at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet 
vedlike,

b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige 
disposisjonsretten over seksjonen,

c) innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av 
felleskostnadene enn det som følger av punkt 5.

12-12 Inhabilitet:
Ingen kan delta i en avstemning om:

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

b) ens eget eller ens nærstående ansvar overfor sameiet

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen 
interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser.

d) pålegg eller krav etter eierseksjonslovens §§ 38 og 39 som er rettet mot 
en selv eller ens nærstående.

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

13. Fortsatt utbygging av eierseksjonssameiet:
Sameiets eiendom er seksjonert i 175 boligseksjoner og 21 næringsseksjoner 
fordelt på 7 bygg og et garasjeanlegg. Ved etablering av sameiet er kun tre bygg og 
deler av felles garasjeanlegg utbygd. Den fortsatte utbyggingen vil bestå i utbygging 
av de ikke fullførte boligseksjonene med tilhørende utvendig og innvendig 
fellesareal, og resten av garasjeanlegget. 

Seksjonseierne er enige om at inntil det er gitt ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse for de gjenstående boligseksjonene skal de samme boligseksjonene 
ikke belastes med felleskostnader. Felleskostnader som skal fordeles med lik del på 
boligseksjonene, jfr punkt 9, skal frem til det foreligger ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse deles på de oppførte 69 boligseksjonene. Nevneren i 
boligseksjonenes sameiebrøk skal frem til samme tidspunkt utgjøre summen av 
telleren for de samme 69 boligseksjonene ved fordeling av felleskostnader. 
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Utbygger skal alene bære alle kostnader knyttet til utbygging av de ikke fullførte 
boligseksjonene med tilhørende fellesarealer utvendig og innvendig.

14. Utbyggers bruksrett til usolgte bruksretter til parkeringsplasser:
Bruksretter til parkeringsplasser som ikke erverves av seksjonseieren vil bli 
disponert av utbygger. Utbygger kan underveis i utbyggingsperioden eller ved dets 
avslutning, tinglyse en omsettelig bruksrett til utbygger eller den han utpeker, for 
de parkeringsplassene hvor bruksretten ikke er solgt. Det som er regulert i punkt 5-
4 om utleie av bruksrett til parkeringsplasser, gjelder også for utbyggers utleie og 
omsetning av bruksretter.  Utbygger, eller den som har ervervet en slik bruksrett av 
utbygger, skal bærer sin forholdsmessige andel av felleskostnadene som regulert i 
punkt 5-5 og 9. Styret skal underrettes av utbygger om overdragelse og utleie. 

15. Forholdet til eierseksjonsloven:
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om 
eierseksjoner av 16.06.2017 nr.65.
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©Norkart 2019

04.04.2019
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Moss kommune

2/1729

UTM-32

Grunnkart

Adresse: Ryggeveien 33

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkantEiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
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04.04.2019
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:2000Moss kommune

2/1729

UTM-32

Reguleringsplanforslag

Adresse: Ryggeveien 33

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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04.04.2019
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Moss kommune

2/1729

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Ryggeveien 33

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Moss kommune 

 

 

 

Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - rammetillatelse 
 
 
 ArkivsakID:       19/2867 
Saksbehandler: Christian Ingolfsrud 
Dato: 12.12.2019   
Arkivref.: 19/80256/GBNR - 2/1729, GBNR - 2/1617  
Eiendom: 2/1729////, 2/1617//// 
Tiltakshaver Ryggeveien 33 AS 

 
   

Søker Link Arkitektur AS    
 
 
Delegert myndighet Vedtaksnr. 
Teknisk utvalg 669/19 

 
 
Dokumenter vedlagt saken 

Dato Dok.nummer Tittel 
12.12.2019 402447 D01 Situasjonsplan 
12.12.2019 402479 E1-1 Plan U. etasje del1 
12.12.2019 402480 E1-2 Plan U. etasje del2 
12.12.2019 402481 E1-3 Plan U. etasje del3 
12.12.2019 402482 E2-1 Plan 1. etasje del1 
12.12.2019 402483 E2-2 Plan 1. etasje del2 
12.12.2019 402484 E2-3 Plan 1. etasje del3 
12.12.2019 402485 E3-1 Plan 2. etasje del1 
12.12.2019 402486 E3-2 Plan 2. etasje del2 
12.12.2019 402487 E3-3 Plan 2. etasje del3 
12.12.2019 402488 E4-1 Plan 3. etasje del1 
12.12.2019 402489 E4-2 Plan 3. etasje del2 
12.12.2019 402490 E4-3 Plan 3. etasje del3 
12.12.2019 402491 E5-1 Plan 4. etasje del1 
12.12.2019 402492 E5-2 Plan 4. etasje del2 
12.12.2019 402493 E5-3 Plan 4. etasje del3 
12.12.2019 402494 E6-1 Plan 5. etasje del1 
12.12.2019 402495 E6-2 Plan 5. etasje del2 
12.12.2019 402496 E6-3 Plan 5. etasje del3 
12.12.2019 402497 E7-1 Plan 6. etasje del1 
12.12.2019 402498 E7-2 Plan 6. etasje del2 
12.12.2019 402499 E7-3 Plan 6. etasje del3 
12.12.2019 402500 E8-1 Plan 7. etasje del1 
12.12.2019 402501 E8-2 Plan 7. etasje del2 
12.12.2019 402502 E8-3 Plan 7. etasje del3 
12.12.2019 402503 E9-1 Plan 8. etasje del1 
12.12.2019 402504 E9-2 Plan 8. etasje del2 
12.12.2019 402505 E9-3 Plan 8. etasje del3 
12.12.2019 427748 E11 - snitt - bygg C og bygg D - revidert 
12.12.2019 427747 E10 - snitt - bygg A og bygg B - revidert 
12.12.2019 427749 E12 -  fasade -bygg A -  bygg B - revidert 
12.12.2019 427750 E13 - fasade -bygg D- bygg F - revidert 
12.12.2019 427751 E14- fasade  bygg F- bygg G - revidert 
12.12.2019 427752 E15 - fasade - bygg E -  bygg C og bygg A - revidert 
12.12.2019 427753 E16 -fasade - byggD - bygg F - revidert 
12.12.2019 427754 E17 - fasade - bygg C - revidert 
12.12.2019 427755 E18 -fasade - bygg E - revidert 
12.12.2019 427756 E19 - fasade - bygg G - revidert 
12.12.2019 450518 E20a - fasade - bygg F, D og B 
12.12.2019 450519 E21 - fasade - bygg B og A 
12.12.2019 450520 E22 - snitt - bygg G, E og C 
12.12.2019 427744 D02 - landskapsplan-L-001 - revidert 
12.12.2019 427745 D03 - landskapsplan-L-002 - revidert 
12.12.2019 427746 D04 - landskapsplan-L-003 - revidert 
12.12.2019 402453 F03 Kart 
12.12.2019 501242 E21 GH001_00 

 
 
Journalposter i arkivsaken 

Dok.dato  Tittel Saksbehandlers navn Antall vedlegg 
12.12.2019 Ryggeveien 33   2/1729  2/1617 - Supplering av 

rammesøknad 
Christian Ingolfsrud 4 
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Dok.dato  Tittel Saksbehandlers navn Antall vedlegg 
28.11.2019 Ryggeveien 33 2/1729  2/1617 - svaret til brev datert 

15.11.2019 
Christian Ingolfsrud 0 

20.11.2019 Ryggeveien 33 2/1729  2/1617 - svaret til brev datert 
15.11.2019 

Christian Ingolfsrud 2 

15.11.2019 Ryggeveien 33 2/1729 2/1617 - Angående 
utbyggingsavtale og VA-forhold 

Christian Ingolfsrud 0 

08.10.2019 Ryggeveien 33 2/1729 2/1617 - Angående 
utbyggingsavtale og VA-forhold 

Christian Ingolfsrud 0 

11.09.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - komplettering av 
rammesøknad 

Tale Vedeler Lassen 0 

06.09.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 komplettering av 
rammesøknad 

Tale Vedeler Lassen 6 

21.08.2019 Ryggeveien 33 2/1729 2/1617 - Komplettering av 
rammesøknad 

Tale Vedeler Lassen 0 

24.06.2019 Ryggeveien 33 2/1729 - komplettering av 
rammesøknad - del 2 

Tale Vedeler Lassen 15 

24.06.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - komplettering av 
rammesøknad - del 1 

Tale Vedeler Lassen 16 

28.05.2019 Ryggeveien 33 2/1729 - Anmoder om ytterligere 
dokumentasjon/komplettering av søknad 

Tale Vedeler Lassen 0 

30.04.2019 Ryggeveien 33 2/1729  2/1617 - ny verson av 
vedlegg F02 - prosabeskrivelse rammesøknad 

Tale Vedeler Lassen 1 

30.04.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - rammesøknad nytt 
bygg - DEL 4 - E10 - E20 

Tale Vedeler Lassen 12 

30.04.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - rammesøknad - 
DEL 3 - E01 - E09 

Tale Vedeler Lassen 28 

30.04.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617 - rammesøknad nytt 
bygg - DEL 2 - Q01 - Q10 

Tale Vedeler Lassen 11 

30.04.2019 Ryggeveien 33  2/1729  2/1617- rammesøknad nytt 
bygg - DEL 1 - 000 - H02 

Tale Vedeler Lassen 20 

 
 
 
Vedtak: 
 
Kommunen gir rammetillatelse til oppføring av nye boliger i blokkbebyggelse med 
tilhørende uteområde som vist på tegninger og kart mottatt 02.05.2019 og 27.06.2019, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 jf. § 21-4.  
 
Kommunen gir rammetillatelse for flytting av kommunale ledninger som kommer i konflikt 
med planlagt bebyggelse.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

• Tiltaket skal tilkobles fjernvarmeanlegg i tråd med reguleringsplanen § 3.10 og 
gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Moss. 
 

 
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende dokumentasjon være innsendt: 

1. Dokumentasjon på godkjent sanitærabonnement, samt overvannsplan. 
2. Dokumentasjon på gjennomførte grunnundersøkelser for å kartlegge om grunnen er 

forurenset av helse- og miljøfarlige stoffer. Ved forurenset grunn skal det utarbeides 
tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften. 

3. Dokumentasjon som viser hvordan det legges frem egen kurs av tilstrekkelig 
kapasitet til parkeringsplasser i henhold til reguleringsplan. 

4. Renovasjon 
 
Før brukstillatelse/ferdigattest kan gis skal følgende dokumentasjon være innsendt: 

1. Dokumentasjon på godkjent ferdigmelding for utførte sanitærarbeider. 
2. Dokumentasjon på at rekkefølgekrav i plan eller utbyggingsavtale være bekreftet 

gjennomført. 
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3. Dokumentasjon på at uteoppholdsarealene er ferdig opparbeidet i henhold til 
godkjent plan. Ved trinnvis utbygging kan ferdigstillelse skje i takt med 
byggetrinnene. 

4. Dersom trær i eksisterende allé langs gang-/sykkevei (felt o_GS2) går tap i 
forbindelse med utbyggingen, skal trærne erstattes med nye trær før brukstillatelse 
kan gis. 

5. Tilknytning til fjernvarmeanlegg skal være dokumentert. 
6. Godkjenningsdokumentasjon for heiser fra heiskontrollen. 
7. Detaljering av løsning for flytting av hovedledninger må avklares med VA-seksjonen. 

 
Det gis avkjørselstillatelse i henhold til veilovens § 40 for avkjørsel inntil 5 m bredde, i tråd 
med reguleringsplan og prinsipper vist med avkjørselspiler på plankartet. 
 
Tiltaket kan ikke igangsettes før det foreligger igangsettingstillatelse. 
 
 
 
 
 
Myndighet 
Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. 
 
Klage 
Dette vedtak er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av 
naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse.  
 
Søknaden 
Det søkes om tillatelse til oppføring av boliger og fellesrom for beboere i blokkbebyggelse, med 
garasjeanlegg under terreng og et tilhørende uteområde.  
Omsøkt tiltak er i tråd med detaljreguleringsplan for Ryggeveien 33. 
 
Saksopplysninger 
Tiltakets og arbeidets art:  Nye boliger og fellesrom for beboere i blokkbebyggelse 
Planstatus: Regulert, plan nr. 364 for Ryggeveien 33, vedtatt 

09.11.2015. 
Formål: Boligbebyggelse(B) og kombinert bebyggelse og 

anleggsformål(BTK) 
Tillatt utnyttelsesgrad: Samlet tillatt grad av utnytting for feltene B og BTK er 

BRA = 20 400m2, som fortrinnsvis fordeles slik: 
- Felt B: 16 850 BRA m2 
- Felt BTK: 3 000 BRA m2 
- Gjesteparkering på terreng: BRA = 300m2 
- Takoverdekninger og mindre konstruksjoner i 

forbindelse med sykkelparkering, renovasjon, 
o.l.: 250m2 

 
Bruksareal i kjeller/garasjeanlegg under terreng 
medregnes ikke i grad av utnytting. 
 
For de tre punkthusene inne i vestre del av 
planområdet, skal fotavtrykk for det enkelte punkthus 
ikke overstige BYA = 400m2. 
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Omsøkt utnyttelsesgrad: Samlet grad av utnytting for feltene  
B og BTK:                19 405m2 BRA 

- Felt B:          16 252m2 BRA 
- Felt BTK:       2 650m2 BRA 
- Gjesteparkering på terreng: 270m2 BRA 
- Takoverdekninger og mindre konstruksjoner i 

forbindelse med sykkelparkering, renovasjon, 
o.l.: 233m2 BRA 

- Punkthus: 383m2 BYA pr. hus 
Tomteareal: 10 917m2 + 3 385m2 

Bebygd areal: Bolig:                                           3 777m2 BYA 
Tak/konstr.sykkelp.renov.ol.:        125 m² BYA 
Overdekket nedkjøringsrampe:     132 m² BYA 
Sum BYA:                                   4 034 m² BYA 

Bruksareal: 
 

Bygg A           2 650 m² BRA 
Bygg B           1 932 m² BRA 
Bygg C           2 821 m² BRA 
Bygg D           3 341 m² BRA 
Bygg E           2 821 m² BRA 
Bygg F            2 516 m² BRA 
Bygg G           2 821 m² BRA 
 
Gjesteparkering:                              270 m² BRA 
Tak/konstr.sykkelp.renov.ol.:           113 m² BRA 
Overdekket nedkjøringsrampe:       120 m² BRA 
Sum                                            19 405 m² BRA 

  
Minste avstand til eiendomsgrense: Oppgitt i tråd med plan 
Minste avstand til veimidte: 12,7m 
Minste avstand til annen bygning: 21,9m til nabobygg 
Gesimshøyde 
(Fra gjennomsnittlig planert terreng 
rundt bygningen) 

Bygg A:               14,3m (4 etg) 
Bygg B:               14,6m (4 etg) 
Bygg C (Tårn):    25,9m (8 etg) 
Bygg D:               17,8m (4+1 etg) 
Bygg E (Tårn):     26,0m (8 etg) 
Bygg F:                17,8m (4+1 etg) 
Bygg G (Tårn):     26,0m (8 etg) 

Gjennomsnittlig terrenghøyde Bygg A:   +52,750 
Bygg B:   +52,375 
Bygg C:   +52,870 
Bygg D:   +52,370 
Bygg E:   +52,800 
Bygg F:   +52,370 
Bygg G:   +52,850 

 
Saksgang/historikk 
Saken har stoppet noe opp da planene kommer i konflikt med kommunale hovedledninger som må 
legges om. Omleggingen av disse er nå omsøkt på prinsippnivå. Detaljeringen må avklares med 
kommunens VA-avdeling i videre detaljprosjektering. IG for oppføring av bebyggelse kan ikke gis 
før ledninger er bekreftet flyttet. 
 
Rettslig utgangspunkt 
Bygningsmyndighetene må ha hjemmel i plan- og bygningsloven for å kunne avslå en søknad om 
byggetillatelse. Dette følger av legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten. Søknaden i denne 
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saken kan derfor bare avslås dersom tiltaket er i strid med materielle bestemmelser i plan- og 
bygningsloven, arealformål eller juridisk bindende bestemmelser i gjeldende kommuneplan eller 
reguleringsplan. 
 
Plangrunnlag 
Området er detaljregulert i plan nr. 364 for Ryggeveien 33 vedtatt 09.11.2015. 
 
Eiendommene er regulert til formål boliger (B) og kombinert bebyggelse og anleggsformål (BTK). 
Omsøkt tiltak består av boliger i området B og boliger samt et felles areal for boligene på 68m2 
plasser i 1. etasje i bygg A. Det følger av reguleringsplanens bestemmelser 4.1.1 at område BTK 
tillates utbygd med boligblokkbebyggelse og boliger og tjenesteyting/kontor, der tjenesteyting skal 
ligge i 1. etasje og begrenses til 400m2 BRA. Tjenesteyting oppgis i planen å kunne være blant 
annet møtelokale og/eller andre felles rom for boligene. Bruksformålet er i tråd med regulert formål. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er 
registrert merknader fra kommunens veimyndighet. Merknadene går i hovedsak på at siktsoner til 
kjøreadkomstene må vises på situasjonplan. Det påpekes at det stilles krav om siktsoner også mot 
gang- og sykkelveien. Avkjørsel og kjøreadkomst og GS3 må være fysisk adskilt fra hverandre. 
 
Søker har kommentert merknadene slik: 
 
Siktlinjer fremkommer av utomhusplan, vedlegg D02, D03 og D04. Skille mellom gangs sykkelvei 
og kjøretrafikk planlegges adskilt med kantstein og høydeforskjell på ca 10 cm. Dette vil bli 
redegjort for i aktuell igangsettingssøknad. 
 
 
Uttalelse fra andre myndigheter 
Søknaden skal være i tråd med godkjent reguleringsplan. Sektormyndigheters interesser 
forutsettes ivaretatt i planarbeidet. 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
Det legges opp til uteareal og lekearealer med god kvalitet og i tråd med rammene i 
reguleringsplanen. 
 
Visuell utforming 
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og plassering, jf. plan- og 
bygningsloven § 29-2. 
 
Beliggenhet og høydeplassering 
Søker oppgir at tiltaket er i tråd med avstandsbestemmelser i plan- og bygningsloven og gjeldende 
planer. Byggverkets plassering godkjennes som omsøkt, jf. pbl § 29-4 andre ledd. 
 
Søker oppgir at tiltakets høyder er i tråd med høydebestemmelsene i plan, jf. godkjente tegninger. 
Byggverkets høydeplassering, og byggverkets høyde, som vist på tegninger godkjennes av 
kommunen jf. pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan og tegninger som 
legges til grunn for dette.  
 
Godkjente tegninger og kart 
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen: 
Beskrivelse Tegningsnummer Dato 
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Situasjonsplan D01 12.04.2019 
Landskapsplan D02 (rev.) 19.06.2019 
Landskapsplan D03 (rev.) 19.06.2019 
Landskapsplan D04 (rev.) 19.06.2019 
Plan U. etasje del 1 E1-1 12.04.2019 
Plan U etasje del 2 E1-2 12.04.2019 
Plan U. etasje del 3 E1-3 12.04.2019 
Plan 1. etasje del 1 E2-1 12.04.2019 
Plan 1. etasje del 2 E2-2 12.04.2019 
Plan 1. etasje del 3 E2-3 12.04.2019 
Plan 2. etasje del 1 E3-1 12.04.2019 
Plan 2. etasje del 2 E3-2 12.04.2019 
Plan 2. etasje del 3 E3-3 12.04.2019 
Plan 3. etasje del 1 E4-1 12.04.2019 
Plan 3. etasje del 2 E4-2 12.04.2019 
Plan 3. etasje del 3 E4-3 12.04.2019 
Plan 4. etasje del 1 E5-1 12.04.2019 
Plan 4. etasje del 2 E5-2 12.04.2019 
Plan 4. etasje del 3 E5-3 12.04.2019 
Plan 5. etasje del 1 E6-1 12.04.2019 
Plan 5. etasje del 2 E6-2 12.04.2019 
Plan 5. etasje del 3 E6-3 12.04.2019 
Plan 6. etasje del 1 E7-1 12.04.2019 
Plan 6. etasje del 2 E7-2 12.04.2019 
Plan 6. etasje del 3 E7-3 12.04.2019 
Plan 7. etasje del 1 E8-1 12.04.2019 
Plan 7. etasje del 2 E8-2 12.04.2019 
Plan 7. etasje del 3 E8-3 12.04.2019 
Plan 8. etasje del 1 E9-1 12.04.2019 
Plan 8. etasje del 2 E9-2 12.04.2019 
Plan 8 etasje del 3 E9-3 12.04.2019 
Snitt – Bygg A og bygg B E10 (rev.) 19.06.2019 
Snitt – Bygg C, D, E og G E11 (rev.) 06.09.2019 
Fasade Bygg A og B E12 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg D og F E13 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg D og G E14 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg E, C og A E15 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg D og F E16 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg C E17 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg E E18 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg G E19 (rev.) 19.06.2019 
Fasade Bygg F, D og B E20a (rev.) 06.09.2019 
Fasade Bygg B og A E21 06.09.2019 
Snitt – Bygg G, E og C E22 06.09.2019 
Kart F03 21.02.2019 
Oversiktsplan byggetrinn 1 (BRA) Q03a 19.06.2019 
Oversiktsplan byggetrinn 2 (BRA) Q03b 24.06.2019 
Oversiktsplan byggetrinn 3 (BRA) Q03c 19.06.2019 
Plantegning VA GH001 02.09.2019 

 
Gjennomføringsplan  
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Gjennomføringsplan versjon 3 datert 11.12.2019 bekrefter at tiltaket som omsøkes er belagt med 
relevant og tilstrekkelig ansvar og med fastsettelse av tiltaksklasser i tråd med kravene i lov og 
forskrift for alle nødvendige funksjoner (SØK/PRO/UTF/KONTR) i tiltaket. 
 
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og blir oversendt 
til kommunen ved endring i ansvarsforhold. 
 
Ansvar  
Ansvarlige foretak har erklært ansvar i tråd med gjennomføringsplan. 
 
Ansvarlige foretak må sende kommunen erklæring om ansvarsrett før arbeidene de skal være 
ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker som har ansvar for 
oppdatering av gjennomføringsplan. 
 
Ved endring av ansvarsforhold og/eller skifte av ansvarlige foretak må erklæring om opphør av 
ansvarsrett med oversikt over utførte arbeider fra utgående foretak og erklæring om ansvarsrett fra 
nytt foretak være oversendt kommunen før arbeidene de skal være ansvarlige for utføres. 
Oppdatert gjennomføringsplan må samtidig sendes inn av ansvarlig søker.  
 
Kontroll 
Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll for bygningsfysikk i tiltaksklasse 3, 
konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3, geoteknikk i tiltaksklasse 3, brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
etter byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2. 
 
Geotekniske forhold 
Geoteknisk prosjekerting er lagt i tiltaksklasse 3 med krav om uavhengig kontroll. 
 
Vann- og avløp 
Overvann er beskrevet håndtert på egen eiendom. Påslipp til kommunalt nett må godkjennes av 
vann- og avløpsmyndigheten i kommunen 
 
Vei og atkomst 
I overenstemmelse med planens rammer. Siktsoner må sikres i videre detaljering ved 
opparbeidelse av gang- og sykkelvei. Det vises til nabomerknad fra kommunal veimyndighet. 
 
Renovasjon 
Avfallsdunker må anordnes på egnet sted, i tråd med renovasjonsteknisk avfallsnorm. Informasjon 
finnes på kommunens hjemmeside under: Bolig, eiendom og vei –> Tekniske tjenester -> 
Avfall/Renovasjon –> Regelverk.   
 
Naturmangfold 
Tiltaket er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ikke funnet forhold som er i strid 
med disse bestemmelsene. 
 
Det er regulert inn noen trær som skal bevares i planen. Etter det opplyste skal ikke trærne 
berøres av utbyggingen.  
 
Forurenset grunn 
Eiendommen ligger innenfor et område med potensiell grunnforurensing, jf. Aktsomhetskart for 
Moss kommune. Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes 
grunnforurensning. Eventuell grunnforurensning skal behandles i samsvar med forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Det vises videre til rekkefølgekrav i 
bestemmelsene pkt 3.4. Ved funn av forurensning i grunnen skal det lages en tiltaksplan som skal 
godkjennes av miljøseksjonen i kommunen før det gis tillatelse til grunnarbeider. 
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Andre tiltak 
Kommunen tar ikke stilling til andre tiltak på eiendommen enn det omsøkte tiltaket. Denne tillatelse 
medfører ikke at andre tiltak som ikke tidligere er omsøkte blir godkjent. 
 
Konklusjon 
Tillatelse kan gis som omsøkt på de vilkår og forutsetninger som følger av rammetillatelsen. 
 
Forutsetninger for vedtaket 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
 
Igangsetting og ferdigattest 
Før tiltaket settes i gang må det være søkt om og gitt igangsettingstillatelse. Søknaden fremsettes 
med dokumentasjon i henhold til saksbehandlingsforskriften. 
 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Det vises til pbl § 21-9. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker 

Grunngebyr - 
1622/2512/3020 

3250 1 3250 Ryggeveien 33 AS 

Arealgebyr pr m2 - 
1622/2512/3020 

110 1000  110 000 Ryggeveien 33 AS 

Arealgebyr pr m2 50% - 
1622/2512/3020 

55 18712 1 029 160 Ryggeveien 33 AS 

Mangelbrev -
1622/2512/3020 

1050 1 1050 Ryggeveien 33 AS 

Tekniske anlegg per 
løpemeter (målt i kart) 
1622/2512/3020 

25 Ca 130 3250 Ryggeveien 33 AS 

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
Live Eek 
avdelingsleder byggesak  
 
 

 
Christian Ingolfsrud  
jurist  
tlf 969 43 067 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
 
 
Ryggeveien 33 AS  
Sandesundsveien 2 
1724 SARPSBORG 
 

 

 

 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: 20/9896-79- STBR Dato: 08.10.2021 
 
 
Utvalg Utvalgssaksnr. 
Plan, bygg og teknisk 1013/21 

 
 
Ryggeveien 33 - 2/1729 - Endringsvedtak trinn 2 - blokkbebyggelse og infrastruktur 
 
 
 
 
Tiltak: blokkbebyggelse og infrastruktur 
Byggested: Gbnr: 2/1729 Ryggeveien 33 
Tiltakshaver: Ryggeveien 33 AS 

Sandesundsveien 2 
1724 SARPSBORG  

Ansvarlig søker: Link Arkitektur AS 
Postboks 383  Sentrum 
0102 OSLO 

 
 
Vedtak 
Til tidligere gitt rammetillatelse av 12.12.2019, vedtaksnr. 669/19 foreligger det søknad om 
endringer. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes endringer, jf. vedlagte tegninger og for 
øvrig på de vilkår som er nevnt under og i tidligere gitt tillatelse. Endringene til bygg D og F må skje 
i samsvar med tegningene mottatt 01.10.2021 og journalført den 04.10.2021. 
 
Endringstiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. 
Rammetillatelsens vilkår for igangsettingstillatelse gjelder også for endringstiltaket. 
 
Nabomerknadene tas ikke til følge. 
 
 
 
 
Myndighet 
Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. 
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Søknaden 
Søknad om endring av gitt tillatelse ble mottatt 21.04.2021. Søknaden omfattet opprinnelig 
endringer til utomhusarealer, bygningenes fasader, balkonger samt innvendige planløsninger. 
 
Kommunen varslet at den var skeptisk til flere av de omsøkte endringene. Søknaden ble følgelig 
delt opp slik at det i første omgang kun ble behandlet endringer til utomhusarealene (trinn 1). Det 
ble fattet vedtak om endring for trinn 1 den 09.07.2021. Nå søkes det om de resterende 
endringene til bygningene, altså trinn 2. 
 
Kommunen forutsetter at de omsøkte endringene er i tråd med reguleringsplanen og gjeldende 
bestemmelser. Hva angår søknad om igangsettingstillatelse nr. 6 (VA-ledninger inkl. grøfter, BT 2 
& 3), vil ikke denne kunne tas til behandling før kopi av godkjent sanitæranmeldelse for utvendig 
og innvendig anlegg er bygningsmyndigheten i hende.  
 
Saksopplysninger 
Tiltakets og arbeidets art:  blokkbebyggelse og infrastruktur 
 
Planstatus: Ryggeveien 33, planid 364 
Formål: Bolig 

 
Saksgang/historikk 
Rammetillatelse ble gitt den 12.12.2019. Det er gitt flere igangsettingstillatelser for tiltaket. 
 
Bygningsmyndigheten ga i vedtak av 08.06.2021 dispensasjon fra rekkefølgekrav jf. 
detaljregulering for Ryggeveien 33, § 3.1 slik at ferdigstillelse av gang- og sykkelvei ble tillatt utsatt 
til trinn 2/3. 
 
Bygningsmyndigheten ga i vedtak av 16.06.2021 dispensasjon fra reguleringsplanens § 7.1 samt § 
3.2 slik at ferdigstillelse av trerekken ble tillatt utsatt til trinn 2/3. Kommunen godkjente i samme 
vedtak endringer til beplantning av trær i trerekke mot nord og øst i samsvar med vedlagt 
utomhusplan. Det var ikke tatt stilling til øvrige forhold vist på utomhusplan i dette vedtak. 
 
Endringer til utomhusarealene (endringsvedtak trinn 1) ble innvilget av kommunen den 09.07.2021.  
 
Vilkår i tidligere vedtak skal følges. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av detaljregulering for Ryggeveien 33. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene i pbl. § 21-3, og det er registrert to merknader fra 
gjenboere på Ryggeveien 50, gbnr. 2/1743. 
 
Merknadene går i hovedsak på at gjenboere motsetter seg prosjektet på Ryggeveien 33 særlig 
med tanke på blokkbebyggelsens høyde og den medfølgende økning i trafikk. Gjenboer har også 
anført at det vil bli økt innsyn dersom rekkverket på balkongene endres til glassrekkverk. Det 
anføres videre at deres eiendom ha blitt påført skader som følger av anleggsarbeider.  
Anleggsarbeider innebærer uakseptabelt støynivå. 
 
Bygningsmyndigheten anbefaler å kontakte Moss kommunes Miljørettet helsevern dersom det er 
noe tvil om støynivåer fra anleggsarbeider. Angående mulige skader til eiendommen, skrev søker 
følgende: «Dersom det har kommet skader på eiendommen deres er dette svært uheldig. 
Tiltakshaver kan opplyse om at han vil sende ut kyndige fagfolk til eiendommen for en vurdering av 
disse skadene, og dersom disse skyldes byggearbeidene, vil dette rettes opp. Informasjon om 
dette sendes til naboene.» Bygningsmyndigheten forutsetter at dette forhold ivaretas. 
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Nabomerknadene omhandler stort sett prosjektet i sin helhet. Bygningsmyndigheten poengterer at 
Ryggeveien 33 er blitt regulert til boligblokkbebyggelse gjennom en omfattende beslutningsprosess 
der berørte naboer og andre parter har blitt hørt. Såfremt tiltaket er i tråd med vedtatt 
reguleringsplanen, noe som er bekreftet av å være tilfelle, kan ikke slike nabomerknader påvirke 
tiltaket på et så sent tidspunkt. Vedrørende rekkverk på balkongene, er disse nå endret tilbake til 
spiler av stål istedenfor glass, som opprinnelig prosjektert.  
 
Bygningsmyndigheten ser ikke grunn til å vurdere nabomerknadene nærmere og anser at de ikke 
fører frem. 
 
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger 
Kommunen forutsetter at krav til støy på uteoppholdsarealene og balkongene oppfylles.  
 
Visuell utforming 
Bygningsmyndigheten mener at det omprosjekterte tiltaket ihht vedlagte tegninger og kart 
tilfredsstiller krav til estetisk utforming jf. reguleringsplanens § 4.1.5. 
  
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturgitte omgivelser og plassering, jf. plan- og 
bygningsloven § 29-2. 
 
Beliggenhet og høydeplassering 
Søker oppgir at tiltakets høyder er i tråd med høydebestemmelsene i plan, jf. godkjente tegninger. 
Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde, som vist på tegninger 
godkjennes av kommunen jf. pbl § 29-4 første ledd. 
 
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og situasjonsplan og tegninger som 
legges til grunn for dette.  
 
Godkjente tegninger og kart 
Tidligere godkjente tegninger utgår. Følgende tegninger og kart legges til grunn for 
endringstillatelse trinn 1 og 2: 
 
Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for endringstillatelsene trinn 1 og 2: 
Beskrivelse Tegningsnummer Dato 
Trinn 1   
LEK Byggetrinn 1,2 og 3 L-2013-117 07.07.2021 
Utomhusplan Byggetrinn 1,2 og 3 L-2013-100 RevD 02.03.2021 
Utomhusplan Byggetrinn 1 L-2013-102 Rev C 10.03.2021 
Utomhusplan Byggetrinn 2-3 L-2013-103 Rev E 10.03.2021 
Trinn 2   
Situasjonskart D01 20.08.2021 
Fasade Bygg F, D og B E20a  01.10.2021 
Plan 1. etasje del 2 E2-2  01.10.2021 
Plan 1. etasje del 3 E2-3  01.10.2021 
Plan 2. etasje del 2 E3-2  01.10.2021 
Plan 2. etasje del 3 E3-3  01.10.2021 
Plan 3. etasje del 2 E4-2  01.10.2021 
Plan 3. etasje del 3 E4-3  01.10.2021 
Plan 4. etasje del 2 E5-2  01.10.2021 
Plan 4. etasje del 3 E5-3  01.10.2021 
Fasade Bygg F, Bygg G E14  01.10.2021 



65TRIBUNEN.NO

Side 4 av 8 

Plan U. etasje del 1 E1-1 20.08.2021 
Plan U. etasje del 2 E1-2 20.08.2021 
Plan U. etasje del 3 E1-3 20.08.2021 
Plan 1. etasje del 1 E2-1  20.08.2021 
Plan 2. etasje del 1 E3-1 20.08.2021 
Plan 3. etasje del 1 E4-1 20.08.2021 
Plan 4. etasje del 1 E5-1 20.08.2021 
Plan 5. etasje del 1 E6-1 20.08.2021 
Plan 5. etasje del 2 E6-2 20.08.2021 
Plan 5. etasje del 3 E6-3 20.08.2021 
Plan 6. etasje del 1 E7-1 20.08.2021 
Plan 6. etasje del 2 E7-2 20.08.2021 
Plan 6. etasje del 3 E7-3 20.08.2021 
Plan 7. etasje del 1 E8-1 20.08.2021 
Plan 7. etasje del 2 E8-2 20.08.2021 
Plan 7. etasje del 3 E8-3 20.08.2021 
Plan 8. etasje del 1 E9-1 20.08.2021 
Plan 8. etasje del 2 E9-2 20.08.2021 
Plan 8. etasje del 3 E9-3 20.08.2021 
Snitt Bygg A og Bygg B E10 20.08.2021 
Snitt Bygg C, D, E og G E11 20.08.2021 
Fasade Bygg A, Bygg B E12 20.08.2021 
Fasade Bygg D, Bygg F E13 20.08.2021 
Fasade Bygg E, Bygg C og Bygg A E15 20.08.2021 
Fasade Bygg D, Bygg F E16 20.08.2021 
Fasade Bygg C E17 20.08.2021 
Fasade Bygg E E18 20.08.2021 
Fasade Bygg G E19 20.08.2021 
Fasade Bygg B og A E21  20.08.2021 
Snitt Bygg G, E og C E22 20.08.2021 
Illustrasjoner Visualisering  E23 20.08.2021 

 
 
Gjennomføringsplan  
Gjennomføringsplan versjon12 datert 20.08.2021 bekrefter at tiltaket som omsøkes er belagt med 
relevant og tilstrekkelig ansvar og med fastsettelse av tiltaksklasser i tråd med kravene i lov og 
forskrift for alle nødvendige funksjoner (SØK/PRO/UTF/KONTR) i tiltaket. 
 
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og blir oversendt 
til kommunen ved endring i ansvarsforhold. 
 
Ansvar  
Ansvarlige foretak har erklært ansvar i tråd med gjennomføringsplan. 
 
Ansvarlige foretak må sende kommunen erklæring om ansvarsrett før arbeidene de skal være 
ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker som har ansvar for 
oppdatering av gjennomføringsplan. 
 
Ved endring av ansvarsforhold og/eller skifte av ansvarlige foretak må erklæring om opphør av 
ansvarsrett med oversikt over utførte arbeider fra utgående foretak og erklæring om ansvarsrett fra 
nytt foretak være oversendt kommunen før arbeidene de skal være ansvarlige for utføres. 
Oppdatert gjennomføringsplan må samtidig sendes inn av ansvarlig søker.  



66 TRIBUNEN.NO

Side 5 av 8 

 
Kontroll 
Det er for øvrig krav om obligatorisk uavhengig kontroll for bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, 
geoteknikk, brannsikkerhet, våtrom og lufttethet etter byggesaksforskriften (SAK10) § 14-2. 
 
Geotekniske forhold 
Geoteknisk prosjektering er lagt i tiltaksklasse 3 med krav om uavhengig kontroll. Tiltakshaver er til 
enhver tid ansvarlig for at områdestabiliteten er ivaretatt. 
 
Vann- og avløp 
Sanitæranmeldelse må være godkjent og innsendt  
 
Renovasjon 
Avfallsdunker må anordnes på egnet sted, i tråd med renovasjonsteknisk avfallsnorm.  
 
Andre tiltak 
Kommunen tar ikke stilling til andre tiltak på eiendommen enn det omsøkte tiltaket. Denne tillatelse 
medfører ikke at andre tiltak som ikke tidligere er omsøkte blir godkjent. 
 
Konklusjon 
Endringen godkjennes som omsøkt.  
 
Forutsetninger for vedtaket 
Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Det må ikke utføres arbeider ut over de som omfattes av tillatelsen. 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på 
byggeplassen. Eventuelle endringer må søkes om og godkjennes av kommunen før de kan 
gjennomføres. 
 
Igangsetting og ferdigattest 
Før tiltaket settes i gang må det være søkt om og gitt igangsettingstillatelse. Søknaden fremsettes 
med dokumentasjon i henhold til saksbehandlingsforskriften. 
 
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at opprinnelig tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Det vises til pbl § 21-9. 
 
Klage 
Det kan klages på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes til den 
instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og 
begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Klageinstans er fylkesmannen. Før klagen 
sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre 
det.  
 
Vilkår satt med hjemmel i Forvaltningsloven § 27 b): Det er et vilkår for senere søksmål om 
gyldigheten av vedtaket at du først benytter adgangen til å klage. Det samme gjelder for krav om 
erstatning.  
 
Gebyr 
Behandling av søknad etter plan- og bygningsloven er gebyrbelagt etter kommunens forskrift om 
gebyr. Gebyr er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.  
 
Gebyr  Merknad  Pris  Antall  Beløp  Mottaker  



67TRIBUNEN.NO

Side 6 av 8 

161 
Endringstillatelse 

Endringer per 
bygg (50% 
redusert gebyr) 

8 175 7 57 225 Ryggeveien 33 AS 

161 
Endringstillatelse 

Fasadeendringer 
(50% redusert 
gebyr) 

4 360 14 61 040 Ryggeveien 33 AS 

 
 
Med hilsen  
 
Dokumentet er elektronisk signert 
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ORIENTERING OM KLAGEADGANG 
 
 
KLAGEORGAN 
Statsforvalteren i Oslo og Viken er klageorgan, etter delegert myndighet fra Kommunal- og 
regionaldepartementet. En klage skal sendes til kommunen. Dersom kommunen selv ikke endrer 
vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for 
avgjørelse. 
 
KLAGEADRESSAT 
Klagen skal sendes til: 
Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss 
eller 
post@moss.kommune.no  
 
KLAGEFRIST 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brev kom frem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. Dersom du/dere klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du/dere kan søke 
om å få forlenget fristen, men da må du/dere begrunne hvorfor du/dere ønsker det. 
 
INNHOLDET I KLAGEN 
De må presisere: 

• Hvilket vedtak det klages over, oppgi saksnummer 
• Årsaken til at du/dere klager 
• Den eller de endringer som du ønsker 
• Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 
• Klagers navn og adresse. 
• Klagen må undertegnes. 

 
UTSETTING AV GJENNOMFØRINGEN AV VEDTAKET 
Selv om du/dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du/dere kan imidlertid 
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort 
(anmode om utsatt iverksetting av vedtaket). Slik søknad sendes kommunen og begrunnes. 
Bygningsseksjonens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men du/dere kan selv 
bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for statsforvalteren til ny vurdering. 
 
RETT TIL Å SE GJENNOM SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING 
Med visse begrensninger har du/dere rett til å se gjennom dokumentene i saken.  
 
KOSTNADER VED OMGJØRING AV VEDTAK 
Når et vedtak som følge av klage blir endret til gunst for en part, kan parten kreve dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Forutsetningen er da 
vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir 
endret.  
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BUDSKJEMA 
    Budgiver har lest salgsoppgaven og iht. denne informasjonen inngir undertegnede herved følgende bindende bud på: 
 

EIENDOMMEN 
Oppdragsnr.:    
Bolig nr. : ________________________________ i prosjektet : Tribunen Moss, Trinn 2 

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 
Kjøpesum kr  samt omkostninger i henhold til salgsoppgave. 
 VILKÅR  FINANSIERING 
Budet er bindende for 
undertegnede frem til og med    Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Danske Bank for et 

     finansieringstilbud 
Dersom tidspunkt ikke er angitt gjelder budet frem 
til kl. 15:00.  

Eiendomsmegler Krogsveen mottar provisjon fra banken ved 
formidling av lånekunder. 

Eventuelle betingelser (se baksiden):  
 
Egenkapital kr  

 
  

Lån i låneinstitusjon – oppgi kontaktperson og 
telefonnummer: 

   
   
Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Eiendomsmegler 
Krogsveen AS for verdivurdering av nåværende 
bolig                                                 Ja      Nei 

 EGENKAPITALEN BESTÅR AV: 

  Salg av nåværende bolig/ annen eiendom 

Jeg/vi er kjent med at selger står fritt til å 
akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere 
begrunnelse.  

  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) 

  Annet 

 
PERSONALIA (bruk blokkbokstaver) 
Navn 1:   Fødselsnummer (11 sifre):   
E-post adresse:  
Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  
Navn 2:   Fødselsnummer (11 sifre):   
E-post adresse:  
Tlf. (dagtid):  Tlf. (mobil):  
Adresse:  Postnr./sted:  

Jeg/Vi er kjent med at ID må innleveres sammen med budskjemaet for at megler skal kunne formidle budet. 
 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 1 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kopi ID budgiver 2 
(legg ID kort her) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dersom det er to budgivere gir disse hverandre gjensidig fullmakt til å representere hverandre i budrunden. 

Sted/dato:   
 
   

Underskrift  Underskrift 
 

Krogsveen avd. Moss AS,  faks: +47 69 20 22 21
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________________________________________________________________________ 

Forbrukerinformasjon om budgivning 
 

 
 
 
 
 
 

www.krogsveen.no 



78 TRIBUNEN.NO

H-nr. O
p

p
g

an
g

Ty
p

e

B
R

A

P
-r

o
m

B
al

ko
n

g

F
el

le
sk

o
st

n
.

O
p

p
va

rm
in

g

P
ri

s 
in

kl
.  

1 
g

ar
as

je
p

la
ss

P
ri

s 
in

kl
. o

m
k.

D1-H0101 A 4-roms 87 m² 85 m² 17 m² 3 356,- 696,- 4 800 000,- 4 821 617,-

D1-H0102 A 3-roms 95 m² 92 m² 19 m² 3 596,- 760,- 5 000 000,- 5 021 617,-

D1-H0103 A 2-roms 56 m² 55 m² 20 m² 2 426,- 448,- 2 700 000,- 2 721 617,-

D2-H0101 B 2-roms 56 m² 55 m² 18 m² 2 426,- 448,- 2 700 000,- 2 721 617,-

D2-H0102 B 3-roms 95 m² 92 m² 20 m² 3 596,- 760,- 5 000 000,- 5 021 617,-

D2-H0103 B 2-roms 53 m² 52 m² 7 m² 2 336,- 424,- 2 550 000,- 2 571 617,-

D2-H0104 B 2-roms 55 m² 53 m² 20 m² 2 396,- 440,- 2 650 000,- 2 671 617,-

D1-H0401 A 3-roms 95 m² 92 m² 9 m² 3 596,- 760,- 5 575 000,- 5 596 617,-

D1-H0402 A 3-roms 76 m² 70 m² 10 m² 3 026,- 608,- 4 575 000,- 4 596 617,-

D1-H0403 A 3-roms 87 m² 84 m² 9 m² 3 356,- 696,- 5 375 000,- 5 396 617,-

D2-H0401 B 2-roms 51 m² 49 m² 7 m² 2 276,- 408,- 2 850 000,- 2 871 617,-

D2-H0402 B 3-roms 64 m² 63 m² 9 m² 2 666,- 512,- 3 975 000,- 3 996 617,-

D2-H0403 B 3-roms 69 m² 67 m² 11 m² 2 816,- 552,- 4 125 000,- 4 146 617,-

D2-H0404 B 3-roms 95 m² 92 m² 10 m² 3 596,- 760,- 5 575 000,- 5 596 617,-

D1-H0501 A 4-roms 111 m² 111 m² 27+6 m² 4 076,- 888,- 6 950 000,- 6 971 617,-

D1-H0502 A 3-roms 87 m² 87 m² 14+7 m² 3 356,- 696,- 5 200 000,- 5 221 617,-

D2-H0501 B 4-roms 139 m² 134 m² 37+18 m² 4 916,- 1112,- 7 950 000,- 7 971 617,-

D2-H0502 B 3-roms 69 m² 69 m² 13+6 m² 2 816,- 552,- 4 450 000,- 4 471 617,-

D1-H0301 A 3-roms 95 m² 92 m² 9 m² 3 596,- 760,- 5 325 000,- 5 346 617,-

D1-H0302 A 3-roms 76 m² 70 m² 10 m² 3 026,- 608,- 4 400 000,- 4 421 617,-

D1-H0303 A 3-roms 87 m² 84 m² 9 m² 3 356,- 696,- 5 150 000,- 5 171 617,-

D2-H0301 B 2-roms 51 m² 49 m² 7 m² 2 276,- 408,- 2 750 000,- 2 771 617,-

D2-H0302 B 3-roms 64 m² 63 m² 9 m² 2 666,- 512,- 3 850 000,- 3 871 617,-

D2-H0303 B 3-roms 69 m² 67 m² 11 m² 2 816,- 552,- 3 950 000,- 3 971 617,-

D2-H0304 B 3-roms 95 m² 92 m² 10 m² 3 596,- 760,- 5 475 000,- 5 496 617,-

D1-H0201 A 3-roms 95 m² 92 m² 9 m² 3 596,- 760,- 5 250 000,- 5 271 617,-

D1-H0202 A 3-roms 76 m² 70 m² 10 m² 3 026,- 608,- 4 200 000,- 4 221 617,-

D1-H0203 A 3-roms 87 m² 84 m² 9 m² 3 356,- 696,- 4 950 000,- 4 971 617,-

D2-H0201 B 2-roms 51 m² 49 m² 7 m² 2 276,- 408,- 2 650 000,- 2 671 617,-

D2-H0202 B 3-roms 64 m² 63 m² 9 m² 2 666,- 512,- 3 725 000,- 3 746 617,-

D2-H0203 B 3-roms 69 m² 67 m² 11 m² 2 816,- 552,- 3 825 000,- 3 846 617,-

D2-H0204 B 3-roms 95 m² 92 m² 10 m² 3 596,- 760,- 5 350 000,- 5 371 617,-

3. etasje

4. etasje

5. etasje

1. etasje

2. etasje

Prisliste blokk D

1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 611 000,- pr. leilighet. Andel dokumentavgift utgjør  
kr 15 275,- pr. leilighet. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. 2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 585,-. 
3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter med attest, kr 757,- pr. stk. 4) Oppstartskapital til sameiet kr 5 000,-.  
Totale omkostninger blir kr 21 617,-

Leilighet med hybel

Prisliste for Langhuset - Tribunen byggetrinn 2

D
Oppgang AD

Oppgang B
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E-H0101 3-roms 69 m² 65 m² 20 m² 2 816,- 552,- 3 650 000,- 3 671 617,-

E-H0102* 3-roms 72 m² 67 m² 18 m² 2 906,- 576,- 3 750 000,- 3 771 617,-

E-H0103 2-roms 53 m² 52 m² 12 m² 2 336,- 424,- 2 650 000,- 2 671 617,-

1. etasje

E-H0201 2-roms 51 m² 50 m² 14 m² 2 276,- 408,- 2 700 000,- 2 721 617,-

E-H0202 3-roms 64 m² 60 m² 20 m² 2 666,- 512,- 3 800 000,- 3 821 617,-

E-H0203 3-roms 72 m² 67 m² 18 m² 2 906,- 576,- 3 950 000,- 3 971 617,-

E-H0204 2-roms 53 m² 52 m² 15 m² 2 336,- 424,- 2 750 000,- 2 771 617,-

2. etasje

E-H0301 2-roms 51 m² 50 m² 14 m² 2 276,- 408,- 2 800 000,- 2 821 617,-

E-H0302 3-roms 64 m² 60 m² 21 m² 2 666,- 512,- 3 900 000,- 3 921 617,-

E-H0303 3-roms 72 m² 67 m² 18 m² 2 906,- 576,- 4 000 000,- 4 021 617,-

E-H0304 2-roms 53 m² 52 m² 14 m² 2 336,- 424,- 2 850 000,- 2 871 617,-

3. etasje

E-H0401 4-roms 92 m² 91 m² 21+15 m² 3 506,- 736,- 5 700 000,- 5 721 617,-

E-H0402 3-roms 86 m² 83 m² 18 m² 3 326,- 688,- 5 300 000,- 5 321 617,-

E-H0403 3-roms 62 m² 61 m² 15 m² 2 606,- 496,- 3 800 000,- 3 821 617,-

4. etasje

E-H0501 4-roms 92 m² 91 m² 20+14 m² 3 506,- 736,- 5 900 000,- 5 921 617,-

E-H0502 3-roms 86 m² 83 m² 18 m² 3 326,- 688,- 5 450 000,- 5 471 617,-

E-H0503 3-roms 62 m² 61 m² 15 m² 2 606,- 496,- 3 900 000,- 3 921 617,-

5. etasje

E-H0601 4-roms 117 m² 114 m² 20+15 m² 4 256,- 936,- 7 700 000,- 7 721 617,-

E-H0602 5-roms 128 m² 125 m² 18+14 m² 4 586,- 1024,- 8 450 000,- 8 471 617,-

6. etasje

E-H0701 4-roms 117 m² 114 m² 21+15 m² 4 256,- 936,- 7 850 000,- 7 871 617,-

E-H0702 4-roms 128 m² 125 m² 18+15 m² 4 586,- 1024,- 8 550 000,- 8 571 617,-

7. etasje

E-H0801 4-roms 117 m² 114 m² 20+14 m² 4 256,- 936,- 8 200 000,- 8 221 617,-

E-H0802 4-roms 128 m² 125 m² 18+14 m² 4 586,- 1024,- 8 700 000,- 8 721 617,-

8. etasje

Prisliste blokk E
Prisliste for Tårnhuset - Tribunen byggetrinn 2

1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 611 000,- pr. leilighet. Andel dokumentavgift utgjør  
kr 15 275,- pr. leilighet. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. 2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 585,-. 
3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter med attest, kr 757,- pr. stk. 4) Oppstartskapital til sameiet kr 5 000,-.  
Totale omkostninger blir kr 21 617,-

E
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TRIBUNEN

Ta gjerne kontakt med oss!

Joachim Kolderup
Eiendomsmegler MNEF og Partner
Joachim.kolderup@krogsveen.no
464 22 088

Egil Andre Horgmo
Eiendomsmegler MNEF & Partner
Egil.Horgmo@krogsveen.no
984 14 174

Knut Dahl
Eiendomsmegler MNEF & Partner
Knut.Dahl@krogsveen.no
982 39 672

Det tas forbehold om evt. endringer
og trykkfeil. 3D-illustrasjoner
er veiledende og kan avvike fra
Virkeligheten.
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Metacon AS er en entreprenørbedrift heleid 
av Frigaard Property Group AS. Kundefokus 
i form av gjensidig tillit og trygghet for 
leveranse kombinert med faglig kompetanse 
og drivende ressurser kjennetegner bedriften. 

Metacon som totalentreprenør er leverandør av 
komplette totalentrepriser i det offentlige og 
private markedet i Østfold. Satsningsområder er 
offentlige bygg, som skoler og flerbrukshaller, 

samt prosjekter i det private marked med 
lagerbygg, kontor-/ næringsbygg og boliger. 

Metacon er også totalleverandør av 
stålkonstruksjoner og komplette stålbygg 
i hele landet med over 20 års erfaring. 

Administrasjonen, prosjekt- og salgsavdeling har 
kontorlokaler i Sarpsborg, og stålproduksjonen 
foregår i Rakkestad kommune i Østfold.

Metacon

Vi gjør moderne boliger 
tilgjengelige for alle
Frigaard Property Group (FPG) er en del av 
Frigaardgruppen. FPG er eier av Tribunen og utbygger av 
prosjektet. Dette sikrer deg som kjøper ved at det står en 
stor og solid aktør bak prosjektet. Vi arbeider fra uregulert 
tomt og frem til nøkkelferdige boliger. Vi bygger boliger 

som holder god standard i samsvar med lokalmarkedets 
etterspørsel og arbeider med faste samarbeids-partnere 
for å sikre kvalitet og gjennomføring. FPG har som 
ambisjon å bli en ledende entreprenør- og boligutvikler 
gjennom å kombinere det industrielle og det finansielle.

Forretningsområder
1.  Entreprenørtotalentreprise;
 Hovedfokus på Østlandet.

2.  Boligutvikling;
 Hovedfokus på Østlandet.
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