EIENDOMSMEGLER VEST PRESENTERER

NYBYGG

MYRKDALEN FJELLANDSBY

Leite
12 attraktive fritidsleiligheter sentralt i Myrkdalen med
direkte tilkomst til tur- og langrennsløyper. Parkeringsplass
i underetasjen.

Nøkkelinformasjon
ADRESSE

PRIS

Britahaugen, 5713
Vossestrand

Fra kr. 3.550.000 til
kr. 5.100.000

OMKOSTNINGER

TOTALT INKL. OMK.

kr 7.920,-

Fra kr. 3.557.920 til
kr. 5.107.920

Felleskostnader:
Fellesutgiftene er anslått til å bli fra
kr. 400-500,- per måned
* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at
det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.
** Hvis salg til prisantydning. Inkluderer
prisantydning, fellesgjeld og omkostninger.
*** Det er den faktiske bruken av rommet på
markedsføringstidspunktet som er avgjørende.
Bruken av rommet kan være i strid med
byggeteknisk forskrift og/eller mangle
godkjennelse i kommunen for den aktuelle
bruken.

BOLIGTYPE

P-ROM / BRA

Prosjekt med fritidsleiligheter

57 m² til 80 m² / 60 m² til 83 m²

EIERFORM

ANTALL SOVEROM

Eierseksjon

2-4 soverom***

TOMT

BYGGEÅR

Etter fradeling vil tomten ca være
1999 m²

2020

PARKERING

ENERGIMERKING

Hver leilighet får en fast
biloppstillingsplass i underetasjen

Energiattest for den enkelte
leilighet skal foreligge senest ved
overtagelse av leilighetene.

Velkommen til Leite
"Leite er planlagt på tilsvarande måte som bygga i populære
Klypeteigen ved Helgatun. Bygget har to etasjar med fritidsbustader og
parkering og bod i underetasjen. Huset har tre ulike typar husvære
med ulik størrelse og rasjonelle planløysingar. Her er det god utsikt,
morgensol og gode solforhold på dagtid. Området ligg inntil skiløype
og tursti som fører direkte til sentrum av Myrkdalen Fjellandsby og
vidare til Årmotslia. Bygget har miljøvenlege materialar som tåler ein
støyt - parkett på golv, trepanel på veggar og i tak, trevindauga og
trepanel utvendig. Med unntak av parkeringskjellaren er alle
berekonstruksjonar i tre. Mandatet frå utbyggjar har vore å skape
effektive husvære som flest mogeleg har økonomi til å kjøpe."

- Sivilarkitekt Sigbjørn Dugstad

Velkommen til Leite hus 1! 12 lekre leiligheter med balkong og
carport. Stort solrikt fellesområde ved inngangspartier.
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LEILIGHETENE

Leilighetene leveres med god og
moderne standard. Planløsningene er
nøye gjennomtenkt og det er god plass
til familien. Leilighetene har store
altaner med flott utsikt og peis i stuen.

Her er det direkte tilkomst til langrennsløype.
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Store solrike felles uteplassen ved inngangspartiene. Her er
det mye ettermiddag og kveldsol. Dette er like ved tur og
langrennsløypen.
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TENK Å

ha direkte tilkomst til turog langrennsløyper og
utendørs lekeområde.
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LEITE

Leite ligger sørøstvendt med flott utsikt.
Det er kort vei til sentrum av
fjellandsbyen med helårlig
aktivitetstilbud og mange servicetilbud.
Leilighetene er usjenert og fri utsikt.
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MYRKDALEN

Innbydende til alle årstider; et grønt
paradis om sommeren, et hvitt eventyr
om vinteren. Perfekt for vandreturer
på høyfjellet, ski og organiserte
opplevelsesturer, og lek og moro for alle.
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Sivilarkitekt S. Dugstad AS

Plan av 1. etg.

E-post: sdug@arkitektbruket.no

Myrkdalen Fjellandsby AS
Fritidsbustader i FK8-området.

Rev. A: WC og vask til teknisk rom i leil. 1.2, 1.3 og 1.5

P-rom = 80,0 m2. Det er alle rom unntatt Bu
på altan, Sportsbu i kjellar og Teknisk rom.
(Målt innvendig omsluttande veggar)

BRA =83,0 m2 + 1 m2 bu på altan + 8 m2 sportsbu
i kjellar. (Målt innvendig omsluttande veggar).
+ garasjeplass.
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Sivilarkitekt S. Dugstad AS

Plan av 2. etg.

E-post: sdug@arkitektbruket.no

Myrkdalen Fjellandsby AS
Fritidsbustader i FK8-området.
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Myrkdalen Fjellandsby AS
Fritidsbustader i FK8-området.
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Dette må du vite

Om prosjektet

Leveransebeskrivelse

PROSJEKTET

BYGGEMÅTE

Leite hus 1 er planlagt med 12 selveiende
fritidsleiligheter. Prosjektet oppføres i ett bygge- og
salgstrinn, men Leite området vil få flere bygg senere.
Området skal bygges ut mot sør og i front.

Yttervegger: trekledning.
Tak: torvtak.
For detaljert informasjon om byggemåte, se
romskjema som vedlegg i prospektet eller ta kontakt
med megler.

Utbygger og selger er Myrkdalen Fjellandsby AS,
org.nr.: 980 392 732.

STANDARD
EIENDOMMENS ADRESSE

Leite hus 1 vil bestå av 12 attraktive og arealeffektive
leiligheter. Bygget er tegnet av lokal sivilarkitekt
Sigbjørn Dugstad, som har tegnet en rekke av de
mest populære prosjektetene i fjellandsbyen. I Leite
er du litt for deg selv, men samtidig har du
gangavtand til alt Myrkdalen har å by på. Det er altså
kort avstand til sentrum av fjellandsbyen med et
helårlig aktivitetstilbud og mange servicetilbud. Leite
får direkte tilkomst til langrennsløyper og utendørs
lekeområde. Leilighetene ligger sørøstvendt og har
flott utsikt mot Svolefjellet og Røvhaugen.

Eiendommens adresse er i dag Britahaugen.
Adressen kan bli endret.
Voss kommune fatter endelig adressevedtak på et
senere tidspunkt.
EIENDOMSBETEGNELSE

Leite føres opp på gnr.: 276, bnr.: 1 og blir en fraskilt
del av denne i Voss kommune.
Tomtens totale areal vil utgjøre ca. 1999 kvm etter
fradeling. Det endelige matrikkelnummeret vil være
klart når eiendommen er delt.

Spenn på deg skiene, ta frokosten på balkongen,
eller slapp av i den flotte leiligheten - uansett
tidspunkt og årstid.

EIERFORM

Parker bilen tørt på parkeringsplassen din i
underetasjen, sett fra deg utstyret i den store
sportsboden og gå tørrskodd opp og inn i en
moderne og romslig leilighet. I parkeringskjelleren er
det lagt opp til store gode fellesrom for sameiet.

Eierseksjon
KJØPESUM

Se vedlagt prisliste.
Priser fra kr. 3.550.000,- til 5.100.000,-

Leilighetene består av tre ulike typer, slik at du kan
finne den perfekte fritidsleilighet for deg og din
familie. Planløsningene er praktiske og rasjonelle, og
dermed er arealene utnyttet til det fulle.

AREAL

BRA fra 60 m² til 83 m²
P-rom fra 57 m² til 80 m²
Det gjøres oppmerksom på at p-rom ikke er opplyst
av arkitekt. P-rom er anslått av utbygger til å gjelde
alle rom med fratrekk av teknisk rom og nettoareal
innenfor omsluttende vegger. De oppgitte arealene i
prislisten og på tegninger er BRA og P-rom og er i
hht bestemmelsene i NS3940:2012. På
plantegningene er det angitt et romareal som er
nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas
forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på
plantegning er basert på foreløpige beregninger før
detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til
å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen.
Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt
totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom
eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste
hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper.
P-rom er stue, gang, kjøkken, soverom, bad og wc.

De minste leilighetene på 60 kvm har to soverom og
en bod/disponibelt rom som mange utnytter. Det er
kun to av denne typen og de har altan. Leilighetene
midt i bygget er på 72 kvm og har tre soverom. De
har en romslig stue med åpen kjøkkenløsning, bad,
ekstra toalettrom og altan. De fire hjørneleilighetene
har fire soverom og er på 83 kvm. Her blir levert med
ekstra stor spiseplass og ekstra toalettrom.
Alle leilighetene får flott utsikt, morgensol og
solforhold på dagtid. Bygget og leilighetene vil
bygges med gode og slitesterkt materiale. I stuen vil
det bli peis som varmer godt på kalde vinterdager. På
veggene blir det drivved i mørkfarge som gir
leiligheten er skikkelig hyttepreg. På gulvet leveres
det flott og moderne vinylgulv i grå eik plank.

Arealene er ikke kontrollert av megler
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Leilighetene vil få lekre kjøkken fra
kvalitetsleverandøren Sigdal. Kjøkkentypen heter
Sand og er kjent for å være en nett og
møbleringsvennlig modell med slette,
renholdsvennlige fronter.
Frontene er hvite med laminatbenkeplate i eik. Det
leveres integrerte hvitevarer på kjøkken fra Electrolux.
Kontakt megler for å se kjøkkentegninger.

Veier og overvannsanlegg er hytteeierlaget i
fellesskap ansvarlig for hva gjelder drift og
vedlikehold. Enkelte av nevnte plikter er overført
private selskaper. Dette gjelder drift og vedlikehold
av levering av vann som er overført til det lokale
selskapet Myrkdalen Vassverk AS, samt drift og
utbygging av kloakknett og renseanlegget som er
overført til Myrkdalen Renseanlegg AS. Sistnevnte er
etablert og heleid av Myrkdalen Fjellandsby AS. Den
enkelte seksjons-/tomteeier plikter å være abonnent
i Myrkdalen Vassverk for vanntilkobling og i
Myrkdalen Renseanlegg AS for tilkobling av
kloakkanlegget. Medlemskapet plikter seksjons-/
tomteeier til årlige betalinger av årsavgiften i begge
selskaper. Årsavgiften i Myrkdalen Renseanlegg AS
dekker både utbygging (investeringer i ledninger og
renseanlegg), vedlikehold og drift.
Øvrige årlige driftsutgifter for fellesanlegg som
snøbrøyting og evt. felles veilys i området ivaretas
gjennom en årlig betaling av medlemskontingent til
hytteeierlaget. Offentlige etater, vann- og
avløpsselskaper, samt kabeletater og lignende har
rett til fritt å anlegge og vedlikeholde ledninger og
kabelanlegg på eiendommene mot å sette arealene i
orden etterpå.

Badene blir flotte og helfliset med varmekabler.
Baderomsmøblementet er fra Sigdal.
Her får du oppfylt drømmen om en moderne og
praktisk "hytte" for deg og dine. En prosjektert
fritidsleilighet åpner muligheten for individuell
tilpassing for at du kan gi din nye "hytte" det
uttrykket du selv ønsker. Med tilvalg og endringer
kan du få det akkurat slik du selv ønsker! Samtidig vil
du med en ny leilighet få lave vedlikeholdskostnader,
frigjort tid til alt du egentlig ønsker å bruke fritiden
din på og nyte livet på fjellet.
Se romskjema for mer informasjon.
OPPVARMING

Vedovn i stue. Varmekabler på gulv på bad. Ellers
elektrisk oppvarming.

Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS og den utbygger
senere overlater anlegg til drift og vedlikehold har
rett til fritt å legge hoved-, side- og stikkledninger for
vann, kloakk, overvann, kabler og trekkerør med
tilhørende kummer, kabelskap og fordelingsskap på
og over eiendommen. Retten omfatter også rett til
tilkomst og arbeid med drift og vedlikehold av disse
installasjoner herunder graving under forutsetning at
arealene/ terrenget settes i orden etterpå.

ENERGIMERKING

Før overtagelse vil kjøper motta energiattest for
boligen.
Energimerking gir relevant informasjon om hvor
energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen
strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se
www.energimerking.no for mer informasjon om
energimerking av boliger.

Av sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke
ta seg inn på byggeplassen uten etter avtale med
utbygger.

DIVERSE

Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer,
arbeider og tjenester som inngår i leveransen, samt
planlagt organisering av boliger, fellesarealer og
parkeringsanlegg.
Det medfølger forpliktelse til medlemskap i felles
hytteierlag som vil bli stiftet for reguleringsområdet
S1, foreløpig kalt Myrkdalen Fjellandsby Hytteeierlag
S1, og som forvalter fellesarealene (felles veier,
parkeringsplasser og bossbu).
Voss Fiber AS tilrettelegger for bredbånd, med
fordelingssentral og trekkerør frem til hver boenhet.
Det påligger forpliktelse for kjøpere av boenheter til
medlemskap i bredbåndsselskapet og til å betale
tilknyttingsavgift (p.t. ca kr. 7.000,-). Kjøpere står fritt
til valg av abonnement.
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Område

Økonomi

TOMT

FELLESUTGIFTER

Estimert ca 1999 m² - eiet. Tomten vil fradeles av
hovedtomten og er derfor kun estimert.

Fellesutgiftene for sameiet er anslått til å bli kr. 400,til kr. 500,per måned.

VEI, VANN OG AVLØP

Det understrekes at dette er et foreløpig estimat
basert på priser for år 2020. Endelige fellesutgifter
kan avvike.

Privat anlegg for vann og avløp.
Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold av vei,
vann og avløp. For mer informasjon - se punkt
diverse og offentlige avgifter, eller ta kontakt megler.

Fellesutgifter skal dekke eierseksjonssameiets
ordinære driftsutgifter og størrelse på disse
avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i
felles regi.

BELIGGENHET

Velkommen til helårsdestinasjonen Myrkdalen
Fjellandsby! Myrkdalen ligger i den nordlige delen av
Voss kommune, helt opp mot grensen til Sogn og
Fjordane.

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets
fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold
til de enkelte sameiebrøker. Felleskostnadene kan
blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og
evt. varme i fellesarealer og serviceområdet, vask av
fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel
og andre driftskostnader.
Fastsettelse av første års driftsbudsjett og
fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende
sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til
bestemmelsene i vedtektene.

Åpen og innbydende til alle årstider; et
grønt paradis om sommeren, et hvitt eventyr om
vinteren. Fjellandsbyen ligger bare en liten halvtimes
kjøring fra Voss via Vinje og videre mot Vikafjellet.
Bergen er knappe to timer unna med bil du trenger ikke krysse verken fjell eller fjord for å
komme frem. Avstanden til Sognefjorden og
Hardangerfjorden er kort.
Myrkdalen er det perfekte utgangspunktet for
endeløse vandreturer på høyfjellet, alpint, langrenn
og organiserte opplevelsesturer, samt
naturopplevelser, sosiale aktiviteter og lek og moro
for hele familien

USOLGTE ENHETER

Utbygger er ansvarlig for, og svarer for
fellesutgiftene, for eventuelle usolgte enheter etter
ferdigstillelse.

GARASJE / PARKERING

OFFENTLIGE AVGIFTER

Hver leilighet får en fast biloppstillingsplass i
underetasjen.

Kommunale avgifter fastsettes når boligene er ferdig
bygget og betales av den enkelte seksjonseier
direkte til kommunen utenom fellesutgiftene.

Biloppstillingsplassene i anlegget vil bli tinglyst som
tilleggsdel til den enkelte seksjon.
Parkeringsplassene er tildelt av utbygger.

Årlige avgifter:
Eiendomsskatt ca. kr. 1.900,Vannavgift ca kr. 2.031,25,Kloakkavgift ca. 8.682,- (2020)
Årlig renovasjonsavgift (Indre Hordaland Miljøverk):
kr. 1.907,Medlemskap i løypelag kr. 750,Til Informasjon: Voss heradstyre vedtok 18.juni 2020
at utbygging av hovedanlegg for vann og avløp i
Myrkdalen skal gjennomføres og driftes av Voss
herad. Endelig dato for kommunalg overtakelse er
ikke fastsatt. Samtlige fritidsbolig-eiere og
fastboende blir da tilknyttet dette kommunale anlegg.
Kjøper må påregne evt. å betale tilknytningsavgift for
vann og avløp som betales tl kommunen etter den til
enhver tids avgifftsfastsettelse etter regler fastsatt av
kommunen. Kontakt megler for nærmere informasjon

SPORTSBODER

Inkludert i kjøpesummen følger en ekstra stor
sportsbod. Sportsbodene er i tilknytning til
parkeringsareal og er tildelt av utbygger.
REGULERINGSFORHOLD

Myrkdalen Fjellandsby er regulert for fritidsboliger,
skianlegg, fellesareal, sentrumsbebyggelse, næring
mm. Området er regulert til fritidsbygninger framtid, friområde - nåværende, friområdet - fremtid
og LNF -området. Det skal bygges ut mot sør og i
front av dette området.
Mer info om gjeldende planer og planer under arbeid
i dette området finner du på Voss kommune sin
hjemmeside; http://www.voss.kommune.no/
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RETTIGHETER OG HEFTELSER

VEDTEKTER

Boligene overdras med de rettigheter og forpliktelser
som grunnboken viser.
Kopi av bestemmelsene kan fås ved henvendelse til
megler eller se Voss kommune sin e nettsider.

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det
forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet
som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til
endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og
eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Utkast til
vedtekter er inntatt bak i prospektet.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli
tinglyst ytterligere bestemmelser for
gjennomføringen av prosjektet.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien
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
primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % 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.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/
erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige
erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie,
naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene
knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor
reguleringsplanen.
Boligene selges fri for pengeheftelser med unntak av
boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet
for oppfyllelse av den enkelte sameiers
fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner.
FORPLIKTELSER

Det medfølger forpliktelse til årlig betaling av andel
drift av fellesgoder slik som preparering av skiløyper
for tur/ langrenn, merking, etablering, drift og
vedlikehold av løyper og stier osv. Det medfølger
også forpliktelse til betaling av andel av
byggekostnad for avfallsboder og til årlig drift/
vedlikehold av disse.
Avgift til felles hytteeierlag fastsettes når dette
etableres i området. Inntil hytteeierlaget er etablert
administrerer Myrkdalen Fjellandsby AS
fellesoppgavene og fakturerer dokumenterte utgifter
fordelt pr. fritidsbolig til eierne Dette gjelder spesielt
snømåking av felles hovedveier i området.
ADGANG TIL UTLEIE

Dersom seksjonseier skal foreta offentlig og
profesjonell utleie av sin fritidsbolig skal dette skje
gjennom fjellandsbyens bookingsystem eller etter
nærmere avtale med Myrkdalen Fjellandsby AS.
Myrkdalen Fjellandsby har gode og ryddige rutiner
samt en stor kundeportefølje for leie av fritidsbolig til
alle årets tider.
FORSIKRING

Forsikringsselskap: Gjensidige.
Utbygger forsikrer eiendommen i byggeperioden.
Fra overtagelsen vil eiendommen være forsikret
gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil
etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet.
Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring
av evt. særskilte påkostninger.
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Kjøpsbetingelser

FINANSIERINGSBEVIS

Sammen med kjøpetilbudet må kjøper innlevere
utfylt og undertegnet finansieringsbekreftelse.
TILVALG/ENDRINGER

PRISER

Det kan bli utarbeidet en tilvalgsmeny hvor
valgmulighetene og priser fremkommer. Tilvalg
avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet
er basert på serieproduksjon, og det kan ikke
påregnes mulighet for endringer ut over
tilvalgsmenyen. Alle tilvalgsbestillinger skal være
selgers representant i hende senest ved de
tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til
prosjektets fremdriftsplan. Tilvalgsbestillinger som
faktureres av selger og betales til megler blir stående
på meglers klientkonto inntil overtakelse og tinglysing
av skjøte, alternativt kan selger kreve beløpet
utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til
bufl. § 47.

Boligene selges til faste priser. Se den til enhver tid
gjeldende prisliste.
Selv om leilighetene selges til faste priser leverer
kjøper inn et «kjøpetilbud». Forskrift om
eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan
budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som
forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun
kan «…..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt
skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig
legitimasjon og signatur fra budgiver før bud
formidles.». Kjøpetilbudet skal, om ikke annet er
særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut
Eiendomsmegler Vest AS sitt kjøpetilbud. Megleren
må alltid varsles på telefon før bud sendes inn.

Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller
tilleggsarbeid som endrer leilighetens kjøpesum med
mer enn 15 %. Kjøper kan ikke kreve å få utført
endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre
til ulemper for selger som ikke står i forhold til
kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider
som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som
berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bufl. §
9.

Budgiver er kjent med at meglerforetaket er adressat
for selger og at kjøpetilbudet derfor er bindende for
budgiver straks det er innlevert meglerforetaket.
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert
kjøpetilbud herunder bestemme om de vil akseptere
salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av
flere leiligheter til samme kjøper.
Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har
akseptert kjøpetilbudet

Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser
som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av
garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil
være å anse som usikret. Dersom betaling av
tilleggsarbeider/-leveranser finner sted før
overtagelse risikerer kjøper å tape sine penger
dersom entreprenør/leverandør/utbygger går
konkurs. Megler anbefaler kjøper ikke å betale
leverandører/utbygger før overtagelse av boligen og
hjemmelsovergang finner sted. Dette må kjøper
avtale med leverandør i forkant.

Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående
varsel, å endre prisene på usolgte boliger.
OMKOSTNINGER

Dokumentavgift: 2,5% av tomteverdi. Tomteverdien er
satt til kr 270 000,- per leilighet.
Tinglysing av skjøte: kr 585,Evt. tinglysingsgebyr: Kr 585,- pr. pantedokument (v/
belåning).
Dette utgjør omkostninger på kr. 7.920,- per leilighet.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
og gebyrer

Det gjøres oppmerksom på at selger eller selgers
representant vil beregne seg en tilleggskjøpesum/et
prispåslag som følge av tilvalgsarbeider og/eller
endringer og økte garantikostnader.

KJØPESUM OG OMKOSTNINGER

BETALINGSBETINGELSER

Se vedlagte prisliste.

Ved kontraktsinngåelse skal 10 % av kjøpesummen
være innbetalt til meglers klientkonto som forskudd.
Dette skal ikke innbetales før selger har frafalt sine
forbehold og vedtatt byggestart.
Dette beløpet skal være fri egenkapital/ubundne
midler. 20 % av kjøpesummen innbetales ved
oppstart, 50% av kjøpesummen innbetales ved
ferdig råbygg (tette vegger, tak og vinduer). Resten
av kjøpesummen og omkostninger forfaller til
betaling ved overtagelse. Kjøper er ikke forpliktet til å
innbetale noen del av kjøpesummen før utbygger har
stilt garanti etter bestemmelsene i
bustadoppføringslovas §12 og §47.

FINANSIERING

Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens
kredittvurdering. Kontakt megler, eller ring tlf:
91505555.
Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke,
kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om
forsikring, finansiering eller plassering gjennom
Sparebanken Vest.
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Øvrige kjøpsforhold

SALGSBETINGELSER

Boligene selges etter bustadoppføringslovas
bestemmelser. Utbygger stiller garanti straks etter
åpning av byggelån, minimumsalg er oppnådd og
igangsettingstillatelse foreligger, jfr. buofl. § 12.
Dersom utbygger stiller garanti etter
bustadsoppføringslovas § 47 kan innbetalt del av
kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og
tinglysing av skjøte. Renter opptjent på klientkonto
tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti
etter bustadoppføringslovas § 47 eller skjøtet til
kjøper er tinglyst. Innbetalt beløp til meglers
klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av
kjøper inntil selger har stilt forskuddsgaranti eller
skjøte til kjøper er tinglyst.

VISNING

Se boligavisen eller internett: www.emvest.no eller
www.finn.no. Ellers etter avtale med megler.
Av sikkerhetshensyn må interessenter og kjøpere ikke
ta seg inn på byggeplassen uten etter avtale med
utbygger.
KREDITTVURDERING/DOKUMENTASJON AV
FINANSIERINGSEVNE

Selger forbeholder seg retten til å foreta
kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper
som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal
foreligge før overtagelse kan finne sted.

OVERDRAGELSE/RESALG/TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT

Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (boligen)
videre før prosjektet er ferdigbygget og kjøper har
overtatt boligen, forbeholder selger seg retten til å
godkjenne enhver overdragelse. Ved selgers
eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal
kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr.
50.000,- inkl. mva. til selger. I tillegg kommer utgifter,
ved bruk av megler ved videresalg.

I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes
og at kjøper ikke overtar.
KONSESJON

Kjøpet krever ikke konsesjon.

Påkrevde endringer av garantier ved et evt.
videresalg/transport bekostes ikke av selger/
utbygger. Disse må eventuelt dekkes av kjøper.
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i
bustadoppføringslova. Ved en eventuell avbestilling
før selger har vedtatt byggestart betaler kjøper etter
bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på
kr. 50.000,-. Ved avbestilling etter vedtatt byggestart
kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap
som følge av avbestillingen etter § 53. Bestilte
endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.
KJØPEKONTRAKT

Selger vil benytte en standard kjøpekontrakt. Det
forutsettes at kjøpetilbud inngis på grunnlag av
denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis
under samme forutsetning.
Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor
bustadoppføringslovas anvendelsesområde. For slike
kjøpere vil særskilte betingelser gjelde, blant annet
vil det ikke være krav til at selger stiller garantier og
kjøper kan ikke avbestille. Kontakt megler for kopi av
kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i
Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikkeforbrukere.
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markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle
boligene.

FERDIGSTILLELSE /FREMDRIFT

Utbygger tar forbehold om minimumsalg og oppstart
innen 1. oktober 2020 for ferdigstillelse sommer 2021
(ca.1 juli 2021) Kontakt megler for nærmere
informasjon vedr. ferdigstillelse.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold,
utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og
omkringliggende eksisterende og fremtidig
bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpetilbud
inngis.

Selger skal innkalle til overtakelsesforretning etter
bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at
det skrives protokoll fra overtakelsesforretningen, i
henhold til bilag til denne kontrakt.

Det kan være avvik mellom de planskisser,
planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det
er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og
leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med
kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og
omfanget av leveransen er begrenset til denne.
Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og
nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne
forekomme.

Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens
utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig
og byggrengjort stand. Eiendommen skal ha
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før
overlevering til kjøper.
Ved kjøp av eierseksjon gjennomføres overtakelse av
fellesarealer med sameiets styre. Ved overtakelse
mot midlertidig brukstillatelse, for eksempel der
fellesarealene ikke er ferdigstilt, er selger forpliktet til
å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest
før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Skulle
denne situasjonen oppstå, er megler forpliktet etter
eiendomsmeglingsloven til å gjøre kjøper
oppmerksom på at det bør etableres tilstrekkelig
sikkerhet for kjøpers krav. Megler skal deretter bistå
partene med å etablere et tilfredsstillende
sikkerhetsarrangement som ivaretar kjøpers
interesser.

Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike
noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den
arkitektoniske utformingen av bygget.
Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i
salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at
endringer vil forekomme. Renovasjon,
forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning,
fordelerskap, kummer og lignende vil bli plassert slik
det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget.
Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i
forhold til utomhusplan.
Ved overtagelse kan det gjenstå mindre utvendige
og/eller innvendige arbeider på eiendommens
fellesarealer. Kjøper må akseptere at sameiets styre
skal representere alle sameierne ved overtakelse av
fellesarealene.

Risikoen for eiendommen går over på kjøper når
kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham,
har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen
kunne vært overtatt.
Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper,
faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort
ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som
følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
Se for øvrig punkt om «Særlige forbehold».
VIKTIG INFORMASJON

SÆRLIGE FORBEHOLD

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet
for å orientere om prosjektets generelle
bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering,
og er således ikke en komplett beskrivelse av
leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og
kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D
animasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m. er
kun ment å danne et inntrykk av den ferdige
bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig
leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke.
Det kan derfor fremkomme elementer i
presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Inventar som er merket med stiplete linjer medfølger
ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og

Selger tar forbehold om endelige offentlige
godkjenninger av prosjektet, herunder ramme- og
igangsettelsestillatelse. Det foreligger godkjent
reguleringsplan for området.
Utbygger tar forbehold om at det oppnås et
tilstrekkelig forhåndssalg av leilighetene, minimum
60%, byggelånsfinansiering. Dersom selger gjør
forbehold gjeldende, skal selger tilbakebetale evt.
innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter
på klientkonto. Utover dette har ikke partene
økonomisk ansvar overfor hverandre.
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Utbygger forbeholder seg retten til å foreta
endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer
prosjektets kvalitet eller standard herunder
arkitektoniske endringer, materialvalg, leverandører
og/eller i konstruksjoner og/eller tomtetilpasning
uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke
redusere byggets tilsiktede kvalitet. Slike endringer
er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme
gjelder de endringer som må gjøres som følge av
kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog
igangsettingstillatelser samt andre offentlige
tillatelser. Selger vil, så langt det er praktisk mulig,
informere kjøper om slike endringer.

dersom det skulle vise seg nødvendig eller
hensiktsmessig. Seksjonseierne har felles bruksrett til
sameiets fellesareal.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og
plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap
(for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer
en slik eventuell overdragelse.

EIERSEKSJONSSAMEIE

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at
eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to
boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/
juridiske person.
Selger tar forbehold om annen organisering av det
fremtidige eierseksjonssameiet, herunder forbehold
om oppdeling i flere sameier, annet antall boliger, og
lignende.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles
interesse for sameierne, sørge for drift og
vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel
forretningsførsel, strøm til fellesrom osv. Kostnader i
forbindelse med sameiet fordeles i henhold til
sameiets vedtekter. Se vedlagte forslag til vedtekter.

LOVGRUNNLAG

Boligene selges til forbrukere i henhold til
Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper
gjennomføres salget etter bestemmelsene i
Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte
selges boligene etter Avhendingslova til både
forbrukere og næringsdrivende.

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, 2 til 3 driftsår. Det er utarbeidet forslag til
vedtekter og driftsbudsjett for eierseksjonssameiet.

Med unntak av de begrensninger som følger av
sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har
seksjonseierne full rettslig rådighet over sine
seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge
og leie ut sine seksjoner. Sameie kan vedtektsfeste at
et hvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes
skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning
om hvem som er ny eier/leietaker.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
TRANSAKSJONEN

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig
til å gjennomføre legitimasjonskontroll av
oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder
for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at
transaksjonen har tilknytning til utbytte av en
straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler
stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette
vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet
eller deres medkontrahent.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
EIENDOMSMEGLER VEST

Boligene vil bli organisert og eiet som et
eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven.
Kjøper vil få skjøte på sin egen seksjon.

Prosjektet selges av Eiendomsmegler Vest, avd.
prosjekt, org.nr. 940 434 254, som ble etablert som
egen eiendomsavdeling i Sparebanken Vest i 1974. Vi
har i dag salgskontorer i Hordaland, Rogaland og
Sogn og Fjordane. Vi legger stor vekt på høy faglig
standard hos alle våre medarbeidere, og satser på
høy kompetanse og faglig utdannete meglere.
Gjennom vårt kontornett på Vestlandet har vi en
sterk lokal forankring og meglere som kjenner
boligmarkedet der du bor. Høy faglig kompetanse og
lokal kunnskap gjør oss profesjonelle og gir oss

Når man kjøper en leilighet i et eierseksjonssameie
blir man eier av eiendommen og dens installasjoner
sammen med de øvrige seksjonseierne. Seksjonen/
leiligheten eier man eksklusivt. Leiligheter med
terrasse på takhagene/bakkeplan/garasjetak,
sportsboder og garasjeplass vil få dette arealet
tinglyst som tilleggsdel til sin seksjon. Utbygger tar
forbehold om annen organisering av disse arealene,
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nødvendig erfaring og kunnskap om markedet,
lovgivning og boligrådgivning.
Planlegger du å kjøpe ny bolig i et boligprosjekt?
Start med gratis meglertakst - så vet du hva boligen
din er verdt. Da får du en profesjonell vurdering av
boligens verdi i dagens marked basert på meglere
kunnskap om prisen på eiendommen og beliggenhet.
Med vår erfaring og lokalkunnskap har våre meglere
tilgang til solid dokumentasjon på prisutvikling i ditt
nærområde.
VEDERLAG TIL MEGLER

Selger betaler vederlaget til megler som utgjør kr.
68.750,- inkl. mva. pr. solgte enhet. Utlegg kommer
utenom dette.

Kontakt
EIER

Myrkdalen Fjellandsby AS
ANSVARLIG MEGLER

Tone Ravnanger, Eiendomsmegler
Tlf: 95265824
E-post: tone.ravnanger@emvest.no
BESKRIVELSE OG SALGSINFORMASJON

Prosjektbeskrivelsen inneholder informasjon om
materialvalg, arbeider og tjenester som inngår i
leveransen, samt planlagt organisering av boliger,
fellesarealer og garasjeanlegg. Videre inneholder den
informasjon om betaling av kjøpesum og
omkostninger, økonomiske og juridiske forhold.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.
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Vedlegg

ROMSKJEMA

Revidert 29.04.2020

LEILIGHETER I LEITE 1

Rom skildring

Golv

Vegg

Tak

Garderobe

Flis 30x60
Anthracite
Varmekablar
Vinylgulv V2107 Moderne grå
eik plank.
Alternativ: Vinyl Toulon Eik
Vinylgulv V2107 Moderne grå
eik plank.
Alternativ: Vinyl Toulon Eik
Flis 30x30 anthracite
Dusjsone 10x10
Varmekablar
Vinylgulv V2107 Moderne grå
eik plank.
Alternativ: Vinyl Toulon Eik
Flis 30x30
anthracite
Spon
Betong/ asfalt

Glattpanel 14x145
Farge: Drivved

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert

Glattpanel 14x145
Farge: Drivved

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert

Glattpanel 14x145
Farge: Drivved

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert

Flis 30x60
Kvit flis matt

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert

Glattpanel 14x145
Farge: Drivved

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert

Glattpanel 14x145
Farge: Drivved
Panel
OSB plater 12mm

Glattpanel 14x145
Farge: Kvitlasert
Panel
OSB plater 12mm

Betong/ asfalt
Fall mot opning
Tett undergolv med
terrassebord 28x120 royal
impregnert brun
Golv på grunn Betong
Golv på bjelker Tett med
terrassebord 28x120 imp

OSB, gips, betong
trekledning
Kledning som
skildra

Kledning 19x148
dobbelfals
Kledning 19x148
dobbelfalsa rettkant

Kledning som
skildra

Kledning 19x148
dobbelfalsa rettkant

Stove

Kjøkken

Bad

Soverom

Teknisk Rom
Bod balkong
Boder garasje

Parkeringsgarasje
Altan

Svalgang

Anna

Peisomn:
Schiedel Sargas 1 med
svart underlagsplate
Kanalnett til ventilator

Inkludert toalett og vask i
alle leil eks. nr 1.4 og 2.4
Avtrekksanlegg med
avfukter i kjellar boder og
felles rom.

Standard: Gulv: Vinyl gulv V 2107 : Myk og varm overfalte, svært slitesterkt, velegnet for gulvvarme og norsk klima, 100 % ftalatfri.
https://www.monter.no/hus-og-bygg/gulv/gulvbelegg/vinylgulv-plank-45x187x45mm/7422472/
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6 setar stolheis

Tallerkentrekk
T-krok
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Skiband
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Tallerkentrekk
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A. Myrkdalsekspressen

Landsbytrekket
Helgatuntrekket
Kari Traa-trekket
Kråni-trekket
Badnabandet
Mikkel
Mikkeline
Storhaugekspressen

Til Vo

ss / Vinj
e
Svoletunet

S

Kamben - café, bar, sport shop
Skiskule / Ski school

R Kamben - kafé, bar, sportsbutikk

Myrkdalen Hotel - restaurants, bar, après-ski, conference

P Myrkdalen Hotel - restaurantar, bar, afterski, konferanse

Myrkdalsstovo - main ticket office, shop, café

U
V
W
X

Avalanche tranceivers
training area
Ski jumping hill

Torggarden - ski rental, sport shop
Torget - møteplass / Meeting point
Skipatrulje / Ski patrol
Skibru til langrennsløypene / Brigde to cross country arena
Ekstra billettkontor ved Helgatuntrekket
Ticket office by the Helgatun lift

T Torggarden - skiutleige, sportsbutikk

N

Hoppbakke

Freestyle
arenaområde
M Skredsøkarbane
L

Freestyle skiing arena

Groomed cross country
skiing tracks /
5 km flood light
Ski jumping hill

Årmotslia langrennog skiskyttararena /
5 km lysløype
Start self timer

K

Terrain park

Terrengpark

A

6

I

16

7

Kråni 955

J

SERVICE SERVICE

Disc lift
T-bar lift
T-bar lift
T-bar lift
Magic carpet
Disc lift
Disc lift
Chair lift 6 pers

860

M

Leite

20

ANDRE ANLEGG OTHER

17

18

O Myrkdalsstovo - billettkontor, butikk, kafé

1000 m
1500 m
1350 m
1050 m
50 m
300 m
300 m
1650 m

1500 m Chair lift 6 pers

LENGD
LENGTH TYPE

H

22

21

19

SERVICE SERVICE

B.
C.
D.
E.
F.
G1.
G2.
H.

TYPE

HEISAR OG TREKK LIFTS

hau
Stor

19

Storhaugen 950

B

8

K

1

I

Myrkdalen
MyrkdalenHotel
Hotel
450

4

3

Myrkdalsløypo
Bygardsløypo
Strandaløypo
Landsbybakken
Helgatunløypo
Botnaløypo
Kråniløypo
Fessarholeløypo
Finnbuløypo
Kari Traa-løypo
Badnabakken

12

U

1

11

I

Myrkdalsstovo

O

C

10

2000 m
1500 m
1600 m
300 m
1500 m
800 m
1100 m
1200 m
1400 m
1350 m
300 m

LENGD
LENGTH

G1

13

G2

Very easy
Easy
Medium
Difficult
Cross country, Transfer

Svært lett
Lett
Middels
Krevande
Turløype, Transportløype

400 m
400 m
400 m
60 m
275 m
210 m
240 m
240 m
340 m
340 m
45 m

14

15

Klypeteigen
5

HØGD KATEGORI
HEIGHT CATEGORY

Torggarden Kamben

720

VANSKEGRAD DIFFICULTY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LØYPER SLOPES

L

2

E

D

9

1060

Finnbunuten 1358

2200 m
400 m
500 m
400 m
1800 m
1200 m
1500 m
2800 m
800 m
1800 m
2500 m

LENGD
LENGTH

During opening hours
Resepsjon Reception
(+47) 47 47 16 00

I opningstida

Myrkdalscrossen
Huldreskogen
Skogscrossen
Transporten
Leinevegen
Ondrahaugen
Overland
Hyrtamyra
Skaret
Storhaugen
Storhaugcrossen

W

SKIPATRULJE SKI PATROL
(+47) 41 51 80 02

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LØYPER SLOPES

V

Kaldavassnuten
1135

400 m
45 m
45 m
20 m
400 m
350 m
350 m
440 m
150 m
440 m
440 m

HØGD KATEGORI
HEIGHT CATEGORY

Årmotslia Skiarena

VEDTEKTER
EIERSEKSJONSSAMEIET

Leite 1
Gnr 276 bnr X
Innholdsfortegnelse:
§1

Sameiets navn og omfang

§2

Formål

§3

Bruksrett

§4

Råderett over seksjon og bruksenhet

§5

Overdragelse, pantsettelse og oppdeling

§6

Utleie

§7

Ansvar for sameiets forpliktelser

§8

Vedlikehold

§9

Mislighold og fravikelse

§ 10

Sikkerhet

§ 11

Forsikringer

§ 12

Årsmøte

§ 13

Møterett, møteplikt, fullmakt og inhabilitet

§ 14

Møteledelse og avstemming

§ 15

Styret

§ 16

Oppløsning / reseksjonering / utbygging sentrumsområdet

§ 17

Rettigheter og plikter knyttet til seksjonen

§18

Forholdet til eierseksjonsloven, fremtidig etablert hytteeierlag
sentrumsområdet, øvrige seksjonseiere i Myrkdalen Fjellandsby
og Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS

§ 19

Parkering og tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
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§1

Eierseksjonssameiets navn og omfang
Eierseksjonssameiets navn er ”Sameiet Leite 1 ” (heretter kalt sameiet) og
består av eiendommen gnr.276, bnr. X i Voss Kommune. Eiendommen består
av fritidsboliger, tilleggsdeler og fellesarealer ute og inne.
I henhold til oppdelingsbegjæring er eiendommen delt i 12
fritidsboligseksjoner (også omtalt som boligseksjonene) i henhold til egen
fordelingsliste.
Bruksenhetene består av en hoveddel, samt tilleggsdeler i form av bod og
parkeringsplass i underetasje og altan.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter med
tilleggsdeler er fellesareal.
Fastsettelsen av sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes inneareal, der
parkeringsareal og boder i U1 og U2 er vektet 50 % lavere enn øvrig relevant
inneareal.

§2

Formål
Sameiets formål er å ivareta felles interesser, drift og administrasjon av
sameiet samt vedlikehold av fellesanlegg og areal.

§3

Bruksrett til fellesareal og enerett til bestemte deler av fellesareal
Den enkelte seksjonseier har eksklusiv bruksrett til sin bruksenhet med
eventuelle tilleggsdeler slik det fremgår av oppdelingsbegjæringen, samt rett
til å bruke fellesarealer på vanlig og/eller vedtektsfestet måte sammen med de
øvrige seksjonseierne og etter de regler årsmøtet fastsetter og som fremgår i
denne paragrafen.

§4

Råderett over seksjon og bruksenhet
Til hver sameieandel er knyttet rett til eksklusiv bruk av en bruksenhet med
hoveddel og eventuelle tilleggsdeler (. Denne bruksretten følger sameiedelen
og kan ikke skilles fra denne.

2

Forøvrig har hver seksjonseier full disposisjonsrett over sin eierandel (hovedog tilleggsdel), herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse, så langt slike
transaksjoner ikke kommer i strid med disse vedtekter eller gjeldende lover.
Den enkelte boligseksjonseier kan bare anvende sin bruksenhet til beboelse.
Tilleggsdel i form av parkeringsplass i underetasje kan anvendes til parkering
av biler, sykler og kjøretøy av enhver art som ikke er til sjenanse for øvrige
sameiere.Bruken av bruksenhetene må ikke på en urimelig eller unødvendig
måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere og Myrkdalen
Fjellandsbys sine besøkende.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og
ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer
(tilleggsdel). Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig
grunn.
Årsmøte kan fastsette vanlige ordensregler for sameiet.

§5

Overdragelse, pantsettelse og oppdeling
Den enkelte seksjon skal fritt kunne overdras og pantsettes. Ved salg eller
pantsettelse av boligseksjonene gjelder det ingen bestemmelse om forkjøps-,
inn- eller utløsningsrett.
Skriftlig melding om overdragelse skal sendes til styret, forretningsføreren og
Myrkdalen Fjellandsby AS
Overdrageren plikter å gjøre erververen kjent med vedtektene for sameiet og
andre bestemmelser fastsatt av styret eller årsmøtet (bruksavtale, sameieavtale,
ordensregler m.m.), samt reguleringsbestemmelsene for Myrkdalen
Fjellandsby, bestemmelser fastsatt av styret eller årsmøtet i et evt. fremtidig
etablert felles hytteeierlag for sentrumsområdet og utbygger av Myrkdalen
Fjellandsby. Erververen skal undertegne på vedtektene som akseptert for ham,
samt dateres.
Ytterligere oppdeling av fritidsboligseksjonene eller sammenslåing av
fritidsboligseksjoner kan ikke finne sted uten samtykke fra Utbygger,
Myrkdalen Fjellandsby AS, eller den Utbygger evt. overlater videre utbygging
i området til, og samtykke fra årsmøte med to tredjedels flertall, se dog
seksjonseiernes plikt til medvirkning ved Utbygger, Myrkdalen Fjellandsby
AS, sin rett til reseksjonering etter § 16.

§6

Utleie
Utleie av seksjonen er frivillig og kan finne sted. Det medfølger imidlertid
forpliktelse til å benytte Myrkdalen Fjellandsby sitt bookingsystem ved helt
eller delvis utleie av seksjonen eller dens tilleggsdeler. Forpliktelsen tinglyses
på hver boligseksjon.
3

Seksjonseier og bookingselskapet er ansvarlig for at leietaker følger vedtekter,
husordensregler, avtaler og øvrige regler for sameiet. m.m.

§7

Ansvar for sameiets forpliktelser
Kostnader ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,
herunder utgifter til vedlikehold av bygning og andre uteomhusarbeider skal
fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøk, med mindre særlige grunner
taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter
forbruk. Som fellesutgifter regnes alle kostnader som er nødvendig for en
effektiv og forsvarlig drift av sameiet – herunder drifts- og
vedlikeholdsutgifter, nødvendige utbedringsutgifter, forsikringspremier
utgifter til forretningsførsel, oppvarming mv.
For å sikre nødvendig vedlikehold, påkostning eller andre fellestiltak på
eiendommen kan årsmøte vedta å opprette nødvendige avsetninger (fond) til
dekning av slike utgifter. Innbetaling til fondet fordeles etter brøk.
Ved salg av seksjonen blir andelen av vedlikeholdsfondet stående i sameiet.

§8

Vedlikehold
Felles vedlikehold skal utføres så ofte som dette er påkrevet for eiendommens
bevarelse og utseende. Herunder skal maling/beising av bygning foretas ca
hvert 5. år og evt. reparasjon av tak skal utføres så snart dette er nødvendig.
Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS eller Myrkdalen Eigedom AS skal alene
kunne bestemme utvendig farge og type av maling/beis.
Dersom Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS eller Myrkdalen Eigedom AS
anser det nødvendig å påkoste fasade/tak/vinduer utover/oftere enn det som
fremgår ovenfor herunder påbygging og eller ombygging på eiendommen
samt videre utbygging i senterområdet har denne rett til å igangsette og utføre
dette uten godkjenning fra seksjonseierne/årsmøte. Dog skal slike eventuelle
påbygginger/ombygginger ikke forringe de enkelte seksjonseieres bruksenhet.
Ev. påkostninger/påbygginger eller ombygginger skal i tilfelle Myrkdalen
Fjellandsby eller Myrkdalen Eigedom AS bekoste selv.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for forsvarlig vedlikehold av sin
bruksenhet. Innvendige endringer av seksjonene er tillatt når endringene ikke
er i strid med byggeforskrifter.
Styret kan forlange at mangler ved den enkelte seksjon som representerer fare
for, eller er til sjenanse for de øvrige seksjonseierne, blir rettet. Blir slike krav
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ikke etterkommet, kan styret foreta nødvendige utbedringer for den enkelte
seksjonseiers regning.
Fellesrom og evt. fellesanlegg skal behandles med tilbørlig aktsomhet. Uten
opphold må seksjonseieren selv erstatte eller utbedre all skade som skyldes
ham eller henne selv, vedkommendes husstand eller andre som hun eller han
er ansvarlig for.
Ved partiell eller total skade samt nødvendige utbedringer, er seksjonseierne
forpliktet til å delta i reparasjon eller gjenoppbygging.

§9

Mislighold og fravikelse
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter
kan styret pålegge seksjonseieren å selge sin seksjon, jfr. eierseksjonslovens §
38.
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett
til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
seksjonene kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet
innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er
mottatt.
Medfører en seksjonseiers 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, jfr. eierseksjonslovens §
39.

§ 10

Sikkerhet
Seksjonseierne har panterett i samtlige seksjoner for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som
for hver enhet tilsvarer folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da
tvangsdekning besluttes gjennomført.

§ 11

Forsikringer
Styret i sameiet tegner forsvarlig forsikring for bygningen og andre
installasjoner på eiendommen, samt evt. innbo i fellesarealer. Eiendommen
skal være fullverdiforsikret.
Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets
fellesforsikring må den enkelte seksjonseier selv forsikre på betryggende måte.
De enkelte seksjonseiere tegner selv den nødvendige innboforsikring.
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§ 12

Årsmøtet
Seksjonseierne utøver den øverste myndighet gjennom årsmøtet.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller forretningsføreren finner det
nødvendig, eller når minst en tiendedel av stemmene skriftlig krever det og
samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.
Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Styret innkaller skriftlig til det ordinære årsmøtet med et varsel på minst 8 og
høyst 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 3 til 20 dagers
varsel.
Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning sendes en uke før ordinært
årsmøte til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Det ordinære årsmøte skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konstituering
Årsberetning fra styret
Styrets regnskap for foregående år
Valg av styreleder og andre styremedlemmer, varamedlemmer og
revisor.
Årlig budsjett
Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet kan ikke, uten tilslutning fra samtlige seksjonseiere, treffe vedtak i
andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen, dog kan det ordinære
årsmøtet alltid behandle de saker som er nevnt i forrige ledd (med unntak av
årlig budsjett med mindre det fremgår av innkallingen).

§ 13

Møterett, møteplikt, fullmakt og inhabilitet
Alle seksjonseierne i eierseksjonssameiet har rett til å delta i årsmøtet med
forslags-, tale-, og stemmerett. Seksjonseiernes ektefelle, samboer eller annet
medlem av seksjonseiernes husstand har rett til å være til stede og til å uttale
seg.
Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til
å være til stede i årsmøte og til å uttale seg. Styreleder har plikt til å være til
stede med mindre det åpenbart er unødvendig, eller han / hun har gyldig
forfall.
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En seksjonseier kan møte ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt.
Med mindre annet fremgår av fullmakten, gjelder den bare førstkommende
årsmøte. 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 årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall.
Ingen kan som seksjonseier eller fullmektig delta i drøftelse eller avstemming
på årsmøte om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke
kan en seksjonseier delta i drøftelse eller avstemming om rettshandel overfor
tredjemann eller om tredjemanns ansvar, hvis seksjonseieren har en
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 14

Møteledelse og avstemming
Hver seksjon har én stemme.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitte. Står
stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder som ikke behøver å være seksjonseier.
Vedtak i årsmøtet treffes som hovedregel med vanlig flertall av de avgitte
stemmer.
Hvis ikke eierseksjonsloven eller vedtektene krever større flertall eller
bestemmer annet, kreves totredjedels flertall av de avgitt stemmer til vedtak
om:
a) Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som i forhold til sameiet
eller utgiftens størrelse må anses som vesentlig.

b) Fastsettelse av vedtekter og endring i disse.

c) Salg eller bortfeste av vesentlige deler av eiendommens areal

d) Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av hele
eiendommen krever enstemmighet blant seksjonseierne.

§ 15

Styret
Sameiet skal ha et styre på 3 medlemmer. I tillegg skal det velges 2
varamedlemmer.
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Styret velges av årsmøtet – lederen ved eget valg. Styret kan selv velge
nestleder og sekretær.
Funksjonstiden for samtlige styre- og varamedlemmer er to år med mindre en
kortere eller lenger tjenestetid blir bestemt av det årsmøtet som foretar valget.
Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. For første driftsår velges
to av medlemmene for 1 år.
Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sine underskrifter i
saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder
gjennomføring av vedtak truffet av årsmøtet eller styret og rettigheter og
plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig, samt felles rettigheter
og plikter vedtatt av Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS og evt. fremtidig
etablert felles hytteeierlag i sentrumsområdet.
Sameiet tegnes av styrets leder og et medlem av styret i fellesskap.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet og ev. av fremtidig etablert hytteeierlag i sentrumsområdet, samt i
samsvar med reguleringsbestemmelser for Myrkdalen Fjellandsby og
bestemmelser fra utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS. Styret kan ansette
forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres
lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem
avskjed.
Styret kan treffe vedtak når minst halvparten av alle styremedlemmene er
tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det
som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de fremmøtte styremedlemmer.
Styremedlemmer og forretningsfører må ikke behandle eller avgjøre spørsmål
som de har en fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i.

§ 16

Oppløsning/Reseksjonering/Utbygging sentrumsområdet
Seksjonseierne kan ikke kreve eierseksjonssameiet oppløst med mindre alle er
enige om dette.
Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS har rett til å gjøre endringer i sameiet og
eventuelt samordne dette med andre sameier i forbindelse med fremtidige
utbygginger på sentrumsområdet. Dette omfatter gjennomføring av
reseksjoneringer som er nødvendige for at fremtidige byggetrinn kan
innlemmes i eierseksjonssameiet dersom utbygger ønsker det. Sameiet og den
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enkelte seksjonseier plikter å medvirke til at slik reseksjonering kan
gjennomføres, herunder ved å fatte de nødvendige vedtak i årsmøtet og signere
nødvendige dokumenter.
Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS sin rett omfatter også reseksjoneringer
som er nødvendig for at fremtidige byggetrinn innlemmes og blir en del av
eierseksjonssameiet. Innlemming av fremtidige byggetrinn i
eierseksjonssameiet kan eksempelvis skje gjennom å tilføre sameiet nye
arealer (grunn) som senere reseksjoneres slik at antallet seksjoner i
eierseksjonssameiet utvides, eller ved at andre eierseksjonssameier slås
sammen med eierseksjonssameiet. Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS står
fritt til å velge den fremgangsmåte de anser mest hensiktsmessig. Sameiet og
den enkelte seksjonseier plikter å medvirke til gjennomføringen, jf. ovenfor.

De øvrige seksjonseiere kan ikke motsette seg ovennevnte og plikter å
underskrive de nødvendige dokumenter.

§ 17

Rettigheter og plikter knyttet til eiendommen/seksjonen
Hver seksjonseier er pålagt forpliktelse til medlemskap i et evt. fremtidig
etablert hytteeierlag i sentrumsområdet. Den enkelte seksjonseier plikter å
være abonnent i Myrkdalen Vassverk for vanntilkobling og i Myrkdalen
Renseanlegg AS for tilkobling til renseanlegget.
Offentlige etater, samt kabeletater, Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS og
den utbygger senere evt. overlater anlegg til drift og vedlikehold har rett til
fritt å legge hoved-side og stikkledninger for vann, kloakk, overvann, kabler
og strekkrør med tilhørende kummer, kabelskap og fordelingsskap på og over
eiendommen. Retten omfatter også rett til tilkomst og arbeid med drift og
vedlikehold av disse installasjoner, herunder graving under forutsetning av at
arealene /terrenget settes i orden etterpå.
Forpliktelse til å benytte Myrkdalen Fjellandsby sitt bookingsystem ved
offentlig utleie av boligen/seksjonen.

§18

Forholdet til eierseksjonsloven, fremtidig etablert hytteeierlag
sentrumsområdet, øvrige seksjonseier i Myrkdalen Fjellandsby og
utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS.
Bestemmelsene i disse vedtektene går foran lov om eierseksjoner av 16. juni
2017 nr. 65 i den utstrekning loven kan fravikes. For øvrig gjelder
eierseksjonsloven.
Bestemmelser i sameiet skal tilpasses vedtak fattet av et ev. fremtidig etablert
hytteeierlag i sentrumsområdet, og endringer i sameievedtektene må
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godkjennes av hytteeierlaget samt av utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS.
Hytteeierlaget og Myrkdalen Fjellandsby AS kan nekte endringer i
sameievedtektene på ethvert grunnlag. Dersom Utbygger Myrkdalen
Fjellandsby AS finner det økonomisk og driftsmessig hensiktsmessig å
samordne sameiet i et felles styre/lag med øvrige seksjonseiere i Myrkdalen
Fjellandsby kan ikke den enkelte seksjonseier eller sameiet motsette seg dette.
De rettigheter som tilkommer Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS etter
vedtektene kan ikke endres eller avvikles uten rettighetshaverens samtykke og
har fortrinnsrett i den grad de strider mot vedtektene for øvrig.

§19

Parkering og tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på
fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller
husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
Parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, skal være
tilgjengelige for disse (utendørs p-plass). For å sikre denne tilgjengeligheten,
kan styret pålegge en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte
parkeringsplass. 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
funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.
Styret kan gi nærmere regler om kriteriene for tildeling og bytte av
parkeringsplass etter dette avsnitt under punkt 19 her.
Andre avsnitt under punkt 19 her kan bare endres dersom samtlige
seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring
av andre avsnitt under punkt 19 her.

Myrkdalen, den ………

……………………..…
Leite 1 sameige
Myrkdalen Fjellandsby
Ihht.fullmak

……………………..
Forbruker/Seksjonseier
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Forbrukerinformasjon budgiving
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag
av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3
og § 6-4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud
og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres
er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand,
kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og
selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet
i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Her gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene
tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres
budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon
om eiendommen, herunder eventuelt salgsoppgave
og teknisk rapport med vedlegg.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp
av fast eiendom.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp,
med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en
annen (man bør derfor ikke gi bud på ere eiendommer
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe ere enn
en eiendom).

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud
på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler
disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet
gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller
avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver
skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også
elektroniske meldinger som e-post og SMS når
informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,
og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere
høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en
bindende avtale.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, akseptfrist, finansieringsplan, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker
nansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke
et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud
som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker
andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

HVA MENES MED
UNDERSØKELSESPLIKT?
Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi anbefaler derfor
en grundig gjennomgang av boligen,
gjerne sammen med en bygningskyndig person. Boligen selges i
forevist stand, og etter at bud er
akseptert vil salget bli markedsført.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.
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BINDENDE KJØPETILBUD VED KJØP AV BOLIG I LEITE 1
Kjøper 1:

Fnr.:(11 siffer)

Kjøper 2:

Fnr.: (11 siffer)

Adresse:

Postnr./sted:

Epost kjøper 1:

Tlf.nr. kjøper 1:

Epost kjøper 2:

Tlf.nr. kjøper 2:

Undertegnede bekrefter å kjøpe seksjon/bolignr.: ____ i Leite 1 som skal oppføres på
gnr.: 276 bnr.: 1 i Voss kommune
til fast pris kr._____________________________ skriver kroner:_________________________________00/100
med tillegg av omkostninger jfr. prosjektets salgsprospekt/prisliste.

10 % av kjøpesummen, som skal være fri egenkapital, innbetales i hht
betalingsbetingelsene i prospekt/prisliste.
Långiver

Kontaktpers./tlf.nr/epost

Beløp

Kr.

Underskrift og stempel *

Kr.
Kr
Egenkapital

Kr.

*Långiver er kjent med og aksepterer, at de ikke kan få pantesikkerhet i seksjonen før skjøte til kjøper er tinglyst.
Finansieringsbekreftelsen kan ikke tilbakekalles uten samtykke fra entreprenør.








Budgiver/Kjøper er kjent med at kjøpetilbudet er bindende for kjøper når dette er innlevert til meglerforetaket.
Kjøpetilbudet er bindende for selger når selger har akseptert samme kjøpetilbud.
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud.
Avtalen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpetilbudet er akseptert. Kjøpekontrakten er basert på
Bustadoppføringslova. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakten når denne fremlegges.
Dersom kjøper ikke er forbruker vil det bli inngått kjøpekontrakt etter bestemmelsene i avhendingsloven.
Kjøper plikter å fremlegge gyldig finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen samtidig med innlevering av
kjøpetilbudet.
Dersom det er flere kjøpere gir vi hverandre gjensidig representasjonsfullmakt slik at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss vedrørende dette kjøpetilbudet og fremtidig kontakt/korrespondanse.

Kjøper har fått seg forelagt, gjort seg kjent med og aksepterer prospekt med tegninger og beskrivelser,
kjøpekontrakten, forslag til vedtekter og prisliste samt dette kjøpetilbudet.
Sted/dato: ______________
___________________________
Signatur kjøper 1

Sted/dato: ________________

____________________________
Signatur kjøper 2
Akseptert
For selger: _________________________________
Underskrift

Kopi av legitimasjon – kjøper 1

Meglers besøksadresse:
Jonsvollsgate 2, 5011 Bergen

Kopi av legitimasjon – kjøper 2

Org.nr.:
940 434 254

Meglers postadresse:
Pb. 7999, 5020 Bergen

FOTO: SVERRE HJØRNEVIK

KOR MYKJE KAN EG LÅNE?
VI ER HER.
LÅN
Våre rådgjevarar på Voss kan gje deg gode råd om finansiering, forsikring og sparing
når du skal kjøpe fritidsbustad.
spv.no / 915 05555

Inger Helen Rode
Inger.rode@spv.no
Tlf.: 906 59 798

Solveig Stråtveit Gravning
solveig.gravning@spv.no
Tlf.: 908 41 078
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Sist oppdatert 17.12.2019

Tone Ravnanger

Eiendomsmegler Vest
Eiendomsmegler
Vest, Nybygg Bergen

95 26 58 24
tone.ravnanger
@emvest.no

Postboks 7999
5020 BERGEN
Org.nr: 940 434 254

