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KJØPEKONTRAKT

BOLIG UNDER OPPFØRING

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

EIERSEKSJON
Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom:

Ryggeveien 33 AS

Partene har i forkant av kontaktsmøtet blitt forelagt følgende dokumenter og har hatt anledning til å
stille spørsmål ved disse:

fnr.
988 660 078

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

1739 Borgenhaugen
Tlf. 950 01 999, e-post: terje@frigaardgruppen.no
som Selger
og
XXXX XXXXX

fnr
XXXXXX-XXXXX

Dokumentene er en del av Kjøpekontrakten.

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 X 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.

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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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
5.2

Reguleringsbestemmelser med reguleringskart datert/vedtatt 19.08.09
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
15 275,00
tomteverdi kr 611.000,kr
Tinglysingsgebyr for skjøte
kr
585,00
Tinglysingsgebyr for panterettsdokument
757,00
med attest
kr

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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Oppstartkapital til sameiet
Sum omkostninger

kr
kr

5 000,00
21 617,00

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
7.1.2 Resterende betales uoppfordret og må
være disponibel på meglers klientkonto
senest 2 virkedager før overtagelse.
7.1.3 Garasjeplass
7.1.4 Omkostninger iht. pkt. 6.2
Samlet innbetaling

7.2

7.3

7.4

kr

,00

kr
kr
kr
kr

,00
200 000,00
21 617,00
0,00

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.
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.
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.

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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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

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.
Tilleggsbestillinger i henhold til kontraktens pkt. 12 vil ikke påvirke størrelsen på Selgers
garanti/sikkerhetsstillelse.

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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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.

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.

Kjøper er gjort kjent med og aksepterer at servituttene som fremgår av grunnboksutskriften vil
følge eiendommen.

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

1971/7608-2/87 31.12.1971 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

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.

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

13.5

Dersom arbeidene forsinkes av forhold utenfor Selgers kontroll har Selger krav på
fristforlengelse jf. buofl. § 11.

14

FORHÅNDSBEFARING

Sameiet har panterett i eiendommen med et beløp tilsvarende 2 ganger folketrygdens
grunnbeløp.

14.1

Ca. 2 uker før overtakelse innkaller Selger til en forhåndsbefaring hvor forhåndsprotokoll
føres.

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.

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.

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.

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.

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.

13

Eiendommen skal være klar for overtagelse innen utgangen 4. kvartal 2021. Ovenfor nevnte
periode er å anse som en bindende 3 måneders periode for overtagelse. Kjøper aksepterer at
endelig overtagelsesdato først vil bli gitt med ca. 10 ukers skriftlig varsel.

13.2

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.

11.2

13.1

FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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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.
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

Kjøpekontrakt oppdrag: 30-0205/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, org.nr. 950 007 613
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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
c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtakelse som Selger ikke kan lastes
eller ha ansvaret for
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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

Byggestart i prosjektet er nå besluttet.

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 ved kjøp av garasje som er estimert til
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kr. 150,- pr. plass av forretningsfører. Det er tilrettelagt for lading av el-bil på hver
parkeringsplass, som kan monteres for kjøpers regning/tilvalg.
19.4

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.

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 175 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
For denne boligen på 0

ca. kr 30
pr. kvm BRA pr måned.
BRA vil det utgjøre ca. kr
0,00

pr. måned.

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

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. Det vil også bli tinglyst bruksrettigheter til boder og parkeringsplasser i garasjekjeller
som flere sameier vil eie i fellesskap.

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.

For kabel-tv og internett vil det påløpe kr. 450,- pr mnd. Beløpet inkluderer ikke abonnement
til telefoni.
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 10
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. 150,- for både 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.
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*****
Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplarer hvorav partene får hvert sitt eksemplar
og ett beror hos megleren.

VEDTEKTER
FOR
«TRIBUNEN» EIERSEKSJONSSAMEIE

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.

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER
Sted/dato:

Sted/dato:

Selger:

Kjøper:

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

For Ryggeveien 33 AS
v/ Terje Lyngaas
jf fullmakt/firmaattest

Kjøper 1

(2) Sameiets formål er å ivareta seksjonseierens fellesinteresser og administrasjon
av eiendommen gnr 2, bnr 1729 i Moss kommune.
1-2 Forretningskontor:

Kjøper 2

(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 XX boligseksjoner.
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. Ved seksjonering er det ingen bruksenheter som har tilleggsdel.
(3) For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens
størrelse.
Sameierbrøken er fastsatt etter hoveddelens bruksareal (BRA), eksklusive
balkonger/terrasser og utvendige boder.
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) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets
fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra årsmøtet (styret).

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.

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 annet formål eller omvendt kan ikke foretas uten reseksjonering
etter eierseksjonsloven § 21.
(5) Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

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.

5. PARKERING – KJØRING PÅ FELLESAREALENE
5-1 Parkeringsplasser:

3-2 Omsetning, pantsettelse, utleie m.v:

(1) Sameiet har i dag XX parkeringsplasser til fordeling blant XX seksjonseiere
XX av plassene avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. Sameiet har i tillegg
XX gjesteparkeringsplasser

(1) Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de
begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier
kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

5-2 Generell regulering av kjøring og parkering:

3-3 Eierskiftegebyr - meldeplikt ved overdragelse og utleie

(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.

(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.

(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.

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 seksjonen 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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5-3 Organisering av parkeringsplassene:
(1) Sameiet har felles garasjeanlegg med parkeringsplasser og sportsboder.
(2) Parkeringsplassene og sportsbodene er en del av sameiets fellesareal, og er ikke
seksjonert som tilleggsdeler til eierseksjonene. Utbygger har foretatt førstegangs
tildeling av bruksrett til sportsbod og parkeringsplass i forhold til seksjonseierens
erverv av slike bruksretter.
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5-4 Begrenset adgang til overdragelse og utleie:

5-7 Moderniseringstiltak på eller tilknyttet parkeringsplasser (inklusive
ladepunkter el-bil)

(1) Utleie av sportsboder kan bare skje til andre sameiere i seksjonssameiet. Utleie
til personer eller selskaper utenfor sameiet er ikke tillatt. Styret skal underretts om
slik utleie.
(2) Utleie av parkeringsplasser kan også skje til subjekter som ikke er sameiere.
Styret skal underrettes om slik utleie.

5-5 Kostnader og vedlikehold:
(1) Det er sameiet som har ansvaret for vedlikehold og drift av garasjeanlegget, se
punkt 6-2. De samlede kostnadene fordeles med 80 % på parkeringen og 20 % på
bodene. Kostnadene til parkering fordeles på dem som har bruksrett til
parkeringsplass i forhold til hvor mange plasser de har. Kostnaden til bodene
fordeles med like del på hver seksjon. (Alle seksjoner har bod)
(2) Seksjonseiere med parkeringsplass betaler kr.XXX,- i månedlige felleskostnader
pr. parkeringsplass for drift og vedlikehold, og kr. XXX,- for pr bod.
Beløpene ligger inkludert i eierseksjonenes totale månedlige felleskostnader.
Beløpene kan når som helst endres av styret, som for felleskostnader ellers.

(1) Regler for moderniseringstiltak for parkeringsplasser, inklusive ladepunkt for elbil er fastsatt i punkt 8-5. [Må tilpasses endelig løsning av punkt 8-5]
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

inventar
apparater, f.eks. brannslukningsapparat
utstyr som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
skap, benker, innvendige dører med karmer
listverk, skillevegger, tapet
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
vegg-, gulv- og himlingsplater
rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring etter
inntakssikring
vinduer og ytterdører

5-6 Parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne:
(2) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(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.
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(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.
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(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør og ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.

vedlikeholdsplikt, jfr punkt 6-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og
utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(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.

(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 skalper 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.

6-2 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.

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.

b) ledninger for elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap.
c) tele/datanett fram til første tilknytningspunkt for bruksenheten.

6-5 Egenandel ved bruk av sameiets forsikring:

Det samme gjelder andre innretninger og installasjoner som skal tjene felles behov.

(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.

(2) I garasjeanlegget er grensesnittet fastsatt således at sameiet har ansvaret for
alle bærende konstruksjoner som vegger, søyler, bæringer, fundamentering, dekker
og drenering.

6-6 Felles selskapslokale:

Seksjonseiers er ansvarlig for renhold av egen garasjeplass og egen sportsbod.
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
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(1) I sameiets eiendom er det et selskapslokale til bruk for seksjonseierne. Styret
skal utarbeide retningslinjer for seksjonseierens bruk, herunder fastsettelse av leie.
Stryet 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:
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(1) Seksjonseier har rett til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer i
hoveddelen, dersom (på vilkår av at):

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.

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

8. Endringer av bygning eller tomt (moderniseringstiltak)

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.
(3) Seksjonseiers vedlikeholdplikt etter punkt 6-1 omfatter plikt til å vedlikeholde
bruksenhetens tilhørende rom og annet areal som hører bruksenheten til i
opprinnelig stand.
(4) Om samtykke til å gjennomføre moderniseringstak gis, skal det fastsettes vilkår.
Det vil blant annet normalt bli stilt vilkår om
a) at moderniseringstiltak ikke hindrer, vanskeliggjør, eller fordyrer sameiets
fremtidige vedlikehold etter punkt 6-3.
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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.

(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.

(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.

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

(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.

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.

(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.

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

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

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

(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.

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

(iii) Tiltaket skal fjernes av seksjonseier for dennes kostnad når seksjonen overdras
til ny eier med mindre annet er særskilt avtalt.
8–5 Ladepunkt for el-bil:
[Reguleres nor det er endelig prosjektert]
9. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

9-1 Felleskostnader:
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(1) Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
(2) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,
skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameierbrøkene, dog med de unntak
som er beskrevet i disse vedtekter
Følgende kostnader skal fordeles mellom seksjonseierne med lik del på hver
seksjonseier:
-

Kabel TV, grunnpakke
Brebånd, grunnpakken
Forretningsførsel/revisjon

(3) Kostnadene til drift og vedlikehold av parkeringsplass og boder fordeles som
angitt i punkt 5-4.
(4) Følgende kostnader er ikke en del av felleskostnadene, og betales av den enkelte
seksjonseier:
- Eiendomsskatt
- Innboforsikring
- Strømforbruk i egen seksjon
- Kabel-TV og bredbånd utover grunnpakke
- [Varmt og kalt vann reguleres endelig når det er prosjektert]

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.

9-2 Betaling av felleskostnader:

11. Styret og dets vedtak

(1) Den enkelte seksjonseier 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.

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

9-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse:

(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.

(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.

(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.

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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(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene. Årsmøtet kan
vedta at styret selv bestemmer fordelingen av vederlaget.
Vederlag utbetales etterskuddsvis.
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11-2 Styremøter:

gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til
mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

(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.
(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.

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

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.

(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.

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
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(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.
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12-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet:
(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.
(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.

(1) I årsmøtet har hver seksjon en (1) stemme, og flertallet regnes etter antall
stemmer. 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:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet.

12-5 Hvem kan delta på årsmøtet:

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

(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.

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.

(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.

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

(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.

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

endring av vedtektene.

12-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak:
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.

32 - TRIBUNEN.NO

(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.
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(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.
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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.

12-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere:
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
(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
uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører
for de enkelte seksjonseiere.

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

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
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Reguleringsplankart

Grunnkart

Moss kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

2/1729
Ryggeveien 33
04.04.2019
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2019

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.
36 - TRIBUNEN.NO

Moss kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

2/1729
Ryggeveien 33
04.04.2019
1:1000

UTM-32

©Norkart 2019
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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Kommuneplankart

Reguleringsplanforslag

Moss kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

2/1729
Ryggeveien 33
04.04.2019
1:2000

UTM-32

Moss kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

2/1729
Ryggeveien 33
04.04.2019
1:2000

UTM-32

©Norkart 2019

©Norkart 2019

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.

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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som viser hvor mye tra fikk utb yg g ing en vil med føre, og forvented e tra fika le
konsekvenser. I forb ind else med områ d er hvor d et ikke er kra v om d eta ljreg ulering ,
ska l slike b ereg ning er leg g es fra m i forb ind else med b yg g esa k.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL
REGULERINGSPLAN FOR
RABEKK OG MELLØS
(Utg a ve d a tert 19.a ug ust 2009)

1.2.2 Det g is ikke b rukstilla telser innenfor områ d ene T1A, L1, L2, P1, N11 og N12 før d et
er a nla g t rund kjøring i Ryg g eveien og ny veip a rsell fra Ryg g eveien til Ra b ekkg a ta , jfr.
reg ulering ska rtet.

God kjent av d et fa ste p la nutva lg

d a to: 02.09.2009

sa k nr.: 090/ 09

1.2.3 Det g is ikke b rukstilla telser innenfor områ d ene N8 og N9 før d et er a nla g t nytt kryss
med Va rna veien, og Ra b ekkg a ta er rustet opp med forta u, g røntra b a tt, osv. la ng s
resp ektive sid e, jfr. reg ulering ska rtet.

God kjent av Moss b ystyre

d a to: 28.09.2009

sa k nr.: 074/ 09

MOSS KOMMUNE

1.2.4 Det g is ikke b rukstilla telser innenfor områ d ene SN1A-D før d en p a rsell a v
Ra b ekkg a ta som g renser til d et a ktuelle områ d et er rustet op p la ng s resp ektive sid e,
og rund kjøring i Ryg g eveien og ny veip a rsell fra Ryg g eveien til Ra b ekkg a ta er a nla g t,
jfr. reg ulering ska rtet.

_____________________________________________________________________
§1.

FELLESBESTEMMELSER

1.2.5 Det g is ikke b rukstilla telse innenfor noe områ d e før tillig g end e stikkvei er a nla g t,
som vist p å reg ulering ska rtet. Unnta tt fra d ette er offentlig veiøst og nord for N8,
d ersom veiene ikke ha r noen funksjon for feltet.

Bestemmelsene g jeld er innenfor p la nområ d et.
Pla nområ d et er innd elt i følgend e regulering sformå l:

1.2.6 Offentlig g a ngvei la ng s sta d ions østsid e op p a rb eid es sa mtid ig med
op p a rb eid ing a v tillig g end e utb yg g ing sområ d er, SN1A-C, som vist i p la nen.

BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1.led d nr.1), herund er formå l for;
Forretning og kontor

1.2.7 Det g is ikke b rukstilla telser for b olig er før næ rlekep la ss/ sa nd lekep la ss, jfr. ved tekt til
Pb l. § 69, er a nla g t innen d et enkelte områ d e, og øvrige uteop p hold sa rea ler og
fellesa rea ler er ferd igstilt.

Bla nd et formå l: a llmennyttig formå l: skole/forretning / kontor
Bla nd et formå l; Pa rkering/ b olig / forretning / kontor

1.2.8 Kva rta lslekep la ss ska l væ re ferd ig stilt sa mtid ig med a t d et er g isb rukstilla telse til
b oenhet/ leilig het nr. 50.

Bla nd et formå l: Ind ustri/ erverv/ b olig
OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER(PBL § 25, 1.led d nr.3), herund er formå l for;

1.2.9 Før d et g is tilla telse/ ig a ng setting til b yg g ing a v rund kjøring i Ryg g eveien, ska l
d eta ljerte teg ning er væ re g od kjent a v Sta tens Veg vesen. I d en forb ind else ska l d et
foreligg e b ereg ning a v forvented e tra fikkta ll og tra fikkstrømmer.

Forta u, ga ng- og sykkelveg
Kjøreveg , b usslomme
Allé, sid efelt
FRIOMRÅDER(PBL § 25, 1.led d nr.4), herund er formå l for: Id rettsa nlegg (eksist./ p la nla g t)

1.3
1.4

Dersom d et und er a rb eid med tilrettelegg ing og utb yg g ing a v områ d et p å treffes
a utoma tisk fred ed e kulturminner (eksemp elvis helleristning er, b rent leire, kera mikk, flint,
g rop er med trekull og / eller b rent stein etc .), ska l a rb eid et sta nses og
fylkeskonserva toren va rsles (jfr Lov a v 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8, a nnet
led d ).

1.5

Universell utforming ska l leg g es til g runn ved nye b yg g etilta k i områ d et, og g jeld er
og så for uteområ d ene.

1.6

KRAV TIL LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREAL FOR BOLIGER: Det vises til kommunens ved tekt
for kra v til lek/ uteop p hold sa rea l. Uteop p hold sa rea let ska l ha solrik b elig genhet, væ re
eg net b å d e sommer og vinter, væ re skjermet for støy, høysp enta nleg g og a nnen
forurensing . Area ler sma lere enn 5 meter b ør ikke reg nes som en d el a v leke- og

FAREOMRÅDER(PBL § 25, 1.led d nr.5), herund er formå l for: Tra fo (høysp enningsa nleg g )
SPESIALOMRÅDER (PBL § 25, 1 led d nr. 6), herund er formå l for: Fjernva rmea nlegg
FELLESOMRÅDER(PBL § 25, 1. led d nr. 7) herund er formå l for : Felles p a rkering
1.2

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
1.2.1 Pla nkra v: For områ d ene SN1A-D, N10A, N10B og N12 er d et kra v om
d eta ljreg ulering sp la n. Pla nene ska l b l.a . vise hensiktsmessig e a d komstveier fra
Ra b ekkg a ta som ska l b etjene sid ea rea lene, sa mt kva rta lslekep la sser og
næ rlekep la sser. I forb ind else med d eta ljreg ulering ska l d et leg g es fra m b ereg ning er
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FELLES BESTEMMELSER
Pa rkering seta sje und er terreng reg nes ikke med i %BYA.
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uteop p hold sa rea l. 5 kvm a v uteop p hold sa rea l ska l væ re som b a lkong , vera nd a , el.l.,
d irekte tilknytta leilig heten.
1.7

Ved b yg g etilta k i områ d et ska l g runnen und ersøkes for eventuell forurensning .
Und ersøkelsene g jennomføres i sa msva r med ka p . 2 i forurensning sforskriften.
(Ra p .95/ 09 SFT: Hå nd tering a v g runnforurensing ssa ker).

1.9

Estetiske retning slinjer for Moss sentrum , a v 27.03.2006, g jeld er for p la nom rå d et.
Utela g ring tilla tes ikke. Det ska l ta s sp esielle hensyn til b eb yg g elsens utform ing m ot
offentlig e m øtep la sser, ferd selså rer og kulturmiljøer slik a t d isse b lir und erstreket og
forsterket. Det b ør leg g es sæ rlig vekt p å estetikk i b yg ning ers form , fa sa d e og
m a teria lva lg . I forb ind else m ed uta rb eid ing a v p la n eller b yg g esøkna d ved
eta b lering a v virksom het som krever store utea rea ler til p a rkering og
tra fikkm a nøvrering , ska l d et vurd eres og red eg jøres for form ing a v a rea lene og b ruk
a v veg eta sjon, ka ntm a rkering og terreng sp ra ng eg net til å b ryte op p og strukturere
store fla ter. Det b ør inng å a rea ler for op p a rb eid ing a v veg eta sjon som ka n væ re
skjerm end e og rom d a nnend e. Det b ør b enyttes veg eta sjon i tresjikt. For
p a rkering sa rea ler eller a nd re store fla ter b ør a rea lene a vg renses med ka ntm a rkering
og veg eta sjo n slik a t a rea ler m ed ulike funksjoner skilles og helhetsinntrykket b lir
ryd d ig og strukturert. Det er viktig å visuelt skille ulike tra fikka rea ler, sp esielt
fotg jeng era rea ler fra øvrig e tra fikka rea ler. Det ska l søkes å m otvirke b a rrierer i form
a v la ng e g jerd er og store tra fikka rea ler, og d et ska l leg g es til rette for stier og
forb ind elseslinjer d er d et er b ehov for g jennom g å end e g a ng- og sykkela rea ler.
I p la n- eller b yg g esa ker d er na b okom m unen influeres a v tilta ket, ska l
na b okom m unen va rsles, og g is a nled ning til utta lelse p å va nlig m å te etter p la n- og
b yg ning slovens b estem m elser. Dette ka n og så g jeld e i forhold til visuell konsekvens
eller a t frem kom melig het/ tra fikk p å virkes.

1.11

Ved søkna d om b yg g etilla telse ka n kom m unen kreve fremla g t utom husp la n for d et
kva rta l b yg ning ene er en d el a v. Ved fellesløsning er m ed a nd re næ rlig g end e kva rta l
(p a rkering , utom husa nleg g ) ka n d isse og så inng å i kra vet om utom husp la n.
Utom husp la nen ska l red eg jøre for b yg ning enes p la ssering p å tom ta , utea nleg g enes
utform ing , p a rkering sløsning er (sup p lerend e snitt ka n væ re nød vend ig ) og a d kom st.
Til søkna d om b yg g etilla telse ska l d et og så følg e skriftlig op p sett som g jennom g å r og
d okum enterer a t kra vene i kom m uned elp la nen er op p fylt.

1.12

Til a lle større b yg g ep rosjekter, og / eller tilta k som om fa tter p a rker eller større p la sser/
torg (herund er og så større p a rkering sp la sser) ska l d et følg e en b elysning sp la n, jfr. § 8 i
estetiske retning slinjer for Moss sentrum , a v 27.03.2006.

Alle uteom rå d er ska l op p a rb eid es p a rkmessig .
§2 KRAV TIL PARKERING:

Grenseverd ier for støy g itt i retning slinje T-1442 ska l ikke overskrid es. Dette ska l
d okumenteres i forb ind else med d eta ljreg ulering d er hvor d et er p la nkra v, og for øvrig
i forb ind else med b yg g esa k. Støy fra virksomhetene ska l hold es innenfor a nb efa lte
g renseverd ier i Miljøvernd ep a rtementets veiled er T-1442, p kt. 3.1, ” Retningslinjer for
b eha nd ling a v støy i a rea lp la nleg ging” . Gjennom skjerming og b yg ning ers p la ssering
og utforming ska l d et søkes å op p nå mest mulig støyskjerming i forhold til b oliger i
næ rmiljøet.
Støy fra b yg ning stekniske insta lla sjoner ska l ikke overstige kra vet i NS8175. Virksomheter
som ved lukt, røyk eller støv vil virke sjenerend e for omg ivelsene tilla tes ikke.

1.8

1.10

1.13

2.1Kom m unens ved tekt til Pb l. § 69 g jeld er for p la nom rå d et.
2.2 Pa rkering ska l i d et vesentlig ste loka liseres i kjeller/ und er m a rknivå eller i P-hus.
Der b yg ning for p a rkering sformå l (P-hus) b la nd es m ed a nnet b yg g eform å l, tilla tes
p a rkering ikke eta b lert i 1.etg ./ g a tenivå . Ved rene P-husp rosjekter/
p a rkering sa nleg g over flere p la n, ska l 1.eta sjes fa sa d er og a rea ler som vend er m ot
g a te b enyttes til ha nd els- eller næ ring sformå l (b ortsett fra kjørea d kom st til Pa nleg g et).
2.3 Det tilla tes ikke a nla g t p a rkering i Ra b ekkg a ta . Det ka n tilla tes d irekte a vkjøring er
fra Ra b ekkg a ta til eiend om m ene d ersom a vkjøring ene struktureres og ikke b lir
lig g end e for tett.
§3 BYGGEOMRÅDER FOR FORRETNING OG KONTOR
3.1

Om rå d ene N8 o N9 ka n b enyttes til forretning- og kontorform å l. For om rå d e N8 og
N9 er %-BYA= 70%. Ma ksim a l g esim shøyd e er 13 m . Ma ksim a lt eta sjeta ll er 4.
§4. ALLMENNYTTIG FORMÅL: SKOLE/ NÆRING
4.1I om rå d ene L1 og L2 ka n d eler a v b yg g et b enyttes til a llm ennyttig form å l, skole,
m ed tilhørend e hyb ler, id rettsformå l i forb ind else med sta d ion og d eler till forretning ,
kontor og b evertning . End elig ford eling og utform ing b eha nd les i b yg g esøkna d .
Tilla tt b eb yg d a rea l er %-BYA=100%. Ma ksim a l g esimshøyd e over g jennom snittlig
terreng er 13 m eter. Dersom mer enn 1 eta sje b enyttes til forretning / kontor, tilla tes
g esim shøyd en økt m ed 1 m eter. Ma ksima lt eta sjeta ll er 4.

§5

BYGGEOMRÅDER FOR BLANDETFORMÅL; PARKERING/ BOLIG/ NÆRING
5.1 Ford eling a v formå l (SN1A-D, N11, N12): 1.eta sje ska l b enyttes til
forretning svirksomhet og servic eformå l. Høyereligg end e eta sjer er tilla tt for b å d e
forretning , kontor, servic e og b olig . For SN1A-D ka n d et i tilleg g vurd eres tilla tt b olig er i
1.eta sje mot sta d ion (vest), men ikke i d en d elen a v 1.eta sje som vend er mot
Ra b ekkg a ta . Ford eling en fa stsettes end elig g jennom d eta ljp la n, eller ved
b yg g emeld ing d er d et ikke er p la nkra v. Områ d e N12 ka n i tilleg g til ovennevnte
formå l og så b enyttes til b ensinsta sjon.
5.2 For eiend ommer hvor d et i d a g er eta b lert ind ustrivirksomhet, ka n d isse
vid ereutvikles, inntil d et g jennom d eta ljreg ulering ska l b eb yg g es i trå d med øvrig e
b estemmelser for feltene SN1A-D.
5.3 Gra d a v utnytting
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omfa ttes ikke a v høyd eb estemmelsen. Anleg g et ska l i størst mulig g ra d tilp a sses øvrig
b eb yg g else med hensyn til utforming og estetikk. Områ d et ska l b eb yg g es slik a t d et
hensynta r id rettsa nlegg et som na b o, og skjermer mot innsyn fra sta d ion. Beb yg g elsen
ka n p la sseres i eiend omsg rense mot sta d ion, eller d et ka n b yg g es skjermveg g mot
sta d ion.

N11: %-BYA= 70%. Ma ksima l g esimshøyd e 13 m eter. Ma ksim a lt eta sjeta ll 4.
SN1A-D: %-BYA= 65%. Ma ksima l g esimshøyd e 13 meter. Ma ksim a lt eta sjeta ll 4.
N12: %-BYA= 65%. Ma ksima l g esimshøyd e 8 m eter, ma ksima l mønehøyd e 9 meter.

Dersom m er enn 1 eta sje b enyttes til forretning / kontor, tilla tes g esim shøyd en
økt m ed 1 m eter. Dette g jeld er ikke for N12.

§11

FELLESOMRÅDER
Felles p a rkering , P1, er felles for områ d ene T1A, S1A og S1B, L1 og L2.

§6 KOMBINERTFORMÅL FOR INDUSTRI, VERKSTED, LAGER, ENGROSS, KONTOR,
FORRETNING, BEVERTNING, BOLIG
6.1I områ d ene N10A og B tilla tes ind ustri, verksted , la g er og eng rossvirksomhet, kontor,
forretning , b evertning og b olig . Bolig er tilla tes ikke eta b lert i 1. eta sje mot Ra b ekkg a ta .
N10A og B: %-BYA= 65%. Ma ksima l g esimshøyd e 13 meter. Ma kisma lt eta sjeta ll 4.
Ved kontor/ forretning i mer enn 1 eta sje, ka n byg g ehøyd en økes med 1 meter.
6.2Bolig formå l ka n ikke komb ineres med ind ustrivirksomhet eller større eng ross, verksted- eller la g ervirksomhet. Mellom b olig områ d er og slike formå l ska l d et eta b leres
hensiktsmessige og store nok vegeta sjonsb elter som ska l skjerme b olig ene og d eres
uteområ d er.
§7

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
7.1 Ra b ekkg a ta ska l op p a rb eid es med høyverd ig sta nd a rd , med innd eling i kjørevei,
tosid ig a llé og tosid ig forta u som vist p å pla nka rtet.
7.2 Busshold ep la sser ka n a nlegges i sid efelt/ a llefelt.

§8

FRIOMRÅDER
8.1
EKSISTERENDEIDRETTSANLEGG: S1B er eksisterend e sta d iona nleg g med
løp eb a ner, g ressma tte og trib uner. S1A er trening sb a ne for fotb a ll. Øvrige b ygg ,
a nlegg og innretning er/ konstruksjoner som na turlig hører til et sta d iona nlegg tilla tes
op p ført. Nye innretning er eller trib uner ska l ikke ha høyd e som overstiger eksisterend e
sittetribune, g esimshøyd e ma ksima lt 19 meter.
8.2 PLANLAGTIDRETTSANLEGG: På områ d e T1A tilla tes op p ført sta d ion/ fotb a lla rena .
Anleg get ka n integ reres og tilp a sses til L1, og b enytter P1 som bila d komst/ pa rkering .
Integrert i trib unea nlegg et ka n d et d rives id retts- og helserela terte a ktiviteter som
trening ssenter, und ervisning for id rettslinje, og lignend e. %-BYA= 100%. Ma ksima l
g esims/ mønehøyd e er 15 meter. På områ d e T1B tilla tes op p ført id rettsha ll/ trening sha ll.
%-BYA =70%. Ma ksim a l g esim shøyd e er 9 m , og m a ksima l m ønehøyd e 12 m .

§9

FAREOMRÅDE
Områ d et benyttes til tra nsforma torsta sjon for elektrisk strømforsyning . Byg ning en ska l g is
en tilta lend e utforming , og uteområ d ene ska l hold es ryd d ig e. Skjermend e b ep la ntning
tilla tes eta b lert etter b ehov.
§ 10 FJERNVARMEANLEGG
Innenfor områ d et er d et tilla tt op p ført b yg ning er og a nleg g for d rift a v
fjerna va rmea nleg g . %-BYA= 40%. Ma ksima l g esims/ mønehøyd e er 9 meter. Evt. p ip e
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Prisliste Tribunen, Langbygg B

Prisliste Tribunen, Langbygg A

Langbygg A
1. Etasje

Type

BRA m2

P-rom m2

Balkong m2 Fellesutgifter Oppvarming

Salgspris

Totalpris inkl. omk.

SOLGT
SOLGT
kr 4 100 000,00
SOLGT
SOLGT

SOLGT
SOLGT
kr 4 121 617,00
SOLGT
SOLGT

A2-H0101
A2-H0102
A1-H0102
A1-H0103
A1-H0101

2-roms
4-roms
4-roms
2-roms
3-roms

52,6
84,9
84,9
52,6
64,8

49,6
81,7
81,7
49,6
62,1

10,6
13,7
12,1
10,6
12,9

2028
2997
2997
2028
2394

526
849
849
526
648

A2-H0201
A2-H0202
A2-H0203
A1-H0201
A1-H0202
A1-H0203

2-roms
3-roms
4-roms
4-roms
3-roms
3-roms

44,8
74,6
84,9
84,9
74,6
64,8

44,5
71,7
81,7
81,7
71,7
62,1

7,4
10,4
13,4
11,7
10,4
14,5

1794
2688
2997
2997
2688
2394

448 SOLGT
SOLGT
746 kr 3 750 000,00
kr 3 771 617,00
849 kr 4 400 000,00
kr 4 421 617,00
849 kr 4 400 000,00
kr 4 421 617,00
746 kr 3 850 000,00
kr 3 871 617,00
648 SOLGT
SOLGT

A2-H0301
A2-H0302
A2-H0303
A1-H0301
A1-H0302
A1-H0303

2-roms
3-roms
4-roms
4-roms
3-roms
3-roms

44,8
74,6
84,9
84,9
74,6
64,8

44,5
71,7
81,7
81,7
71,7
62,1

7,4
10,4
13,4
11,7
10,4
14,5

1794
2688
2997
2997
2688
2394

448 SOLGT
SOLGT
746 kr 3 850 000,00
kr 3 871 617,00
849 kr 4 500 000,00
kr 4 521 617,00
849 kr 4 500 000,00
kr 4 521 617,00
746 kr 3 950 000,00
kr 3 971 617,00
648 SOLGT
SOLGT

A2-H0401
A2-H0402
A2-H0403
A1-H0401
A1-H0402
A1-H0403

2-roms
3-roms
4-roms
4-roms
3-roms
4-roms

44,8
74,6
84,9
84,9
74,6
109,3

44,5
71,7
81,7
81,7
71,7
105,3

7,7
10,4
13,4
11,7
10,4
14,5

1794
2688
2997
2997
2688
3729

448 SOLGT
SOLGT
746 kr 3 950 000,00
kr 3 971 617,00
849 SOLGT
SOLGT
849 kr 4 600 000,00
kr 4 621 617,00
746 kr 4 050 000,00
kr 4 071 617,00
1093 SOLGT
SOLGT
20.01.2020

2. Etasje

3. Etasje

4. Etasje

Bruksrett for P-plass i kjelleren kan kjøpes til for kr 200 000,-.

Omkostninger:
Kjøper betaler 2,5% av leilighetens andel av tomteverdi i dokumentavgift til staten. Grunnlag tomteverdi kr. 611.000,-.
Dokumentavgift kr. 15.275,Tinglysningsgebyr skjøte, kr. 585,Tinglysning av pantobligasjon (pr.stk), og utskrift pantattest, kr. 757,Oppstartskapital til sameiet, kr. 5.000,Totale omkostninger pr leilighet ved tinglysning av en obligasjon kr. 21.617,Ovenfor utregnede felleskostnadene inkluderer: kommunale avgifter(foruten eiendomsskatt), forretningsførsel, vedlikehold, revisjon,
vaktmester, trappevask, snøbrøyting, felles strøm, bygningsforsikring og kabel-tv.
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.
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Langbygg B
1. Etasje

Type

BRA m2

P-rom m2

Balkong m2

Fellesugifter Oppvarming

Salgspris

Totalpris inkl. omk.

B-H0101
B-H0102
B-H0103
B-H0104

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms

56,2
74,6
74,6
54,6

52,8
71,7
71,7
51,2

12,7
13,6
29,4
12,2

2136
2688
2688
2088

562 SOLGT
SOLGT
746
kr 3 600 000,00
kr 3 621 617,00
746
kr 3 600 000,00
kr 3 621 617,00
546 SOLGT
SOLGT

B-H0201
B-H0202
B-H0203
B-H0204
B-H0205

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms
1-roms

56,2
74,6
74,6
54,6
38,4

52,8
71,7
71,7
51,2
35,2

14,5
10,4
10,4
11,7
4,4

2136
2688
2688
2088
1602

562 SOLGT
SOLGT
746
kr 3 800 000,00
kr 3 821 617,00
746
kr 3 800 000,00
kr 3 821 617,00
546 SOLGT
SOLGT
384 SOLGT
SOLGT

B-H0301
B-H0302
B-H0303
B-H0304
B-H0305

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms
3-roms

56,2
74,6
74,6
54,6
60,3

52,8
71,7
71,7
51,2
56,2

14,5
10,4
10,4
11,7
10,4

2136
2688
2688
2088
2259

562 SOLGT
SOLGT
746
kr 3 900 000,00
kr 3 921 617,00
746
kr 3 900 000,00
kr 3 921 617,00
546
kr 2 750 000,00
kr 2 771 617,00
603 SOLGT
SOLGT

B-H0401
B-H0402
B-H0403
B-H0404
B-H0405

4-roms
3-roms
3-roms
2-roms
3-roms

82
74,6
74,6
54,6
60,3

78,6
71,7
71,7
51,2
56,2

14,5
10,4
10,4
11,7
10,4

2910
2688
2688
2088
2259

820 SOLGT
SOLGT
746
kr 4 100 000,00
kr 4 121 617,00
746
kr 4 100 000,00
kr 4 121 617,00
546
kr 2 950 000,00
kr 2 971 617,00
603 SOLGT
SOLGT
20.01.2020

2.Etasje

3. Etasje

4. Etasje

Bruksrett for P-plass i kjelleren kan kjøpes til for kr 200 000,-.

Omkostninger:
Kjøper betaler 2,5% av leilighetens andel av tomteverdi i dokumentavgift til staten. Grunnlag tomteverdi kr. 611.000,-. Dokumentavgift kr. 15.275,Tinglysningsgebyr skjøte, kr. 585,Tinglysning av pantobligasjon (pr.stk), og utskrift pantattest, kr. 757,Oppstartskapital til sameiet, kr. 5.000,Totale omkostninger pr leilighet ved tinglysning av en obligasjon kr. 21.617,Ovenfor utregnede felleskostnadene inkluderer: kommunale avgifter(foruten eiendomsskatt), forretningsførsel, vedlikehold, revisjon, vaktmester,
trappevask, snøbrøyting, felles strøm, bygningsforsikring og kabel-tv.
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.
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Prisliste Tribunen, Tårnbygg C

Tårnbygg C
1. Etasje

Type

BRA m2

P-rom m2

Balkong m2 Fellesutgifter Oppvarming

Prisantydning

Totalpris inkl. omk.

C-H0101
C-H0102
C-H0103

3-roms
3-roms
2-roms

64
70,4
52,6

60,2
66,7
48,7

19,7
17,8
13,7

2370
2562
2028

640
kr 3 100 000,00
kr 3 121 617,00
704
kr 3 450 000,00
kr 3 471 617,00
526 SOLGT
SOLGT

C-H0201
C-H0202
C-H0203
C-H0204

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms

50,6
64
70,4
52,6

47,2
60,2
66,7
48,7

13
19,7
17,6
13,7

1968
2370
2562
2028

506 SOLGT
SOLGT
640
kr 3 450 000,00
kr 3 471 617,00
704
kr 3 650 000,00
kr 3 671 617,00
526 SOLGT
SOLGT

C-H0301
C-H0302
C-H0303
C-H0304

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms

50,6
64
70,4
52,6

47,2
60,2
66,7
48,7

13
17,1
17,6
13

1968
2370
2562
2028

506
640
704
526

C-H0401
C-H0402
C-H0403
C-H0404

2-roms
3-roms
3-roms
2-roms

50,6
64
70,4
52,6

47,2
60,2
66,7
48,7

13,7
17,1
15,2
13,7

1968
2370
2562
2028

506 SOLGT
SOLGT
640 SOLGT
SOLGT
704 SOLGT
SOLGT
526
kr 2 650 000,00
kr 2 671 617,00

C-H0501
C-H0502
C-H0503

4-roms
4-roms
2-roms

91,8
95
52,6

89,1
90,3
48,7

19,7 + 13
15,2
13,7

3204
3300
2028

918 SOLGT
SOLGT
950
kr 5 450 000,00
kr 5 471 617,00
526
kr 2 800 000,00
kr 2 821 617,00

C-H0601
C-H0602
C-H0603

4-roms
4-roms
2-roms

91,8
95
52,6

89,1 19,7 + 13,7
90,3
17,6
48,7
13

3204
3300
2028

918 SOLGT
SOLGT
950
kr 5 550 000,00
kr 5 571 617,00
526
kr 2 850 000,00
kr 2 871 617,00

C-H0701
C-H0702
C-H0703

4-roms
4-roms
2-roms

91,8
95
52,6

89,1 17,1 + 13,7
90,3
15,2
48,7
13,7

3204
3300
2028

918 SOLGT
950 SOLGT
526 SOLGT

C-H0801
C-H0802
C-H0803

2-roms
4-roms
2-roms

50,6
136,2
52,6

47,2
13
131,7 19,7 + 17,8
48,7
13

1968
4536
2028

2.Etasje

3.Etasje

4. Etasje

5.Etasje

6. Etasje

7. Etasje

8. Etasje

Bruksrett for P-plass i kjelleren kan kjøpes til for kr 200 000,-.

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

SOLGT
SOLGT
SOLGT

506
kr 3 200 000,00
kr 3 221 617,00
1362 SOLGT
SOLGT
526
kr 2 950 000,00
kr 2 971 617,00
20.01.2020
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3D-illustrasjoner er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Omkostninger:
Kjøper betaler 2,5% av leilighetens andel av tomteverdi i dokumentavgift til staten. Grunnlag tomteverdi kr. 611.000,-. Dokumentavgift kr. 15.275,Tinglysningsgebyr skjøte, kr. 585,Tinglysning av pantobligasjon (pr.stk), og utskrift pantattest, kr. 757,Oppstartskapital til sameiet, kr. 5.000,Totale omkostninger pr leilighet ved tinglysning av en obligasjon kr. 21.617,Ovenfor utregnede felleskostnadene inkluderer: kommunale avgifter(foruten eiendomsskatt), forretningsførsel, vedlikehold, revisjon, vaktmester,
trappevask, snøbrøyting, felles strøm, bygningsforsikring og kabel-tv.
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.
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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

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.
Eventuelle betingelser (se baksiden):

Eiendomsmegler Krogsveen mottar provisjon fra banken ved
formidling av lånekunder.

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

EGENKAPITALEN BESTÅR AV:
Salg av nåværende bolig/ annen eiendom
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.

3D-illustrasjoner er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.
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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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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

virkeligheten.
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3D-illustrasjoner er veiledende og kan avvike fra virkeligheten.

Det tas forbehold om evt. endringer
og trykkfeil. 3D-illustrasjoner
er veiledende og kan avvike fra
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