
15 selveierleiligheter 
på Straume sjøfront
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12.00
Padletur i lunsjen?

Våkne av fjordlyset mens du tar kaffen 
på balkongen, eller unn deg et forfriskende 
morgenbad før du starter dagen din. Enten om 
du er på hjemmekontor med kajakkpadling 
i lunsjen – eller om du tar snarveien gjennom 
tunnelen til Sartor og bussterminalen til skole 
eller jobb. Nå bygger vi 15 nye byboliger i 
Kvarteret på Straume sjøfront. På bryggekanten.
Nær det meste. 

18.30
Kveldssol og 

mingletid
06.00

Morgenkaffe  
på balkongen

16.00
Grille middag
i parken

15.15
Sartor senter kun en 

gangtunnel unna

20.15
En tur på SUP-en  

i solnedgang

16.45
Lek og moro

07.00
Et forfriskende  
morgenbad
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Mid

Kvarteret – en del av den nye 
havnepromenaden
Kvarteret er en del av Straume sjøfront, en helt ny destinasjon med over 300 planlagte boliger, 
flere næringslokaler, parkanlegg og sjøliv. Den perfekte beliggen het for deg som vil bo ved sjøen 
men ikke vil gå glipp av alle by-godene.

7

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme. Forbehold om offentlig godkjenning av badetrapp.  
Utforming av kafé/næringsareal vil avvike fra illustrasjon og bygget blir først oppført når det er solgt / leid ut. 

*Midlertidig park vil bli erstattet med boligbygg på sikt, etter hovedpark er anlagt.
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Park  
& lek

Park

Planlagt 
badevik /
Solsone

Planlagt
privat

båthavn Planlagt
promenade

i front

Planlagt
gjeste- 
brygge

Tilrettelagt  
for kafé

Planlagte 
boliger

Planlagte 
boliger

Planlagte 
boliger

Planlagte 
boliger

Ferdigstilte 
boliger

Ferdigstilte 
boliger

5 minutter  
til Sartor via 
gangtunnel

I salg nå

Planlagt 
gangbro til 
Bildøyna

Planlagt
privat

båthavn

Planlagt hoved-
park med lek 

& grill 

Straumemila 
Planlagt  
gangsti/ 

promenade

Planlagt: 
Sotra- 

sambandet
Kun 15 min 
til sentrum

Midlertidig 
park* med
lekesoner

Park med 
utsyn over 

Straumsosen



Kvarteret;  
15 byboliger
i det lune hjørne
Helt innerst i viken, rett ved siden av 
gangtunnelen kommer Kvarteret. Fremtidige 
bygg og skjermvegger sørger for at Kvarteret 
vil få den luneste plasseringen på Straume 
sjøfront. Etterhvert vil de også omkranse 
både badeviken og den flotte parken slik at 
det dannes herlige lune soner også mellom 
byggene.

Badevik & park 
For deg som skal bo i Kvarteret er det kjekt å 
vite at i forbindelse med de første husene her 
etablerer vi en midlertidig park med lekesoner  
like ved Kvarteret. Om du benytter gangstien 
bak Kvarteret vil du også kunne ta turen til en 
grønn frisone på toppen ved Straume sjøfront 
med fritt utsyn mot Liatårnet, Bildøyna og ut i 
Straumsosen.

Etterhvert som byggingen skrider frem erstattes 
den midlertidige parken av en hovedpark med 
både badevik, flytebrygge, leke- og grillområde 
– herlige fasiliteter for alle uansett alder. Se 
hvilket område vi etablerer nå på utomhus-
planen på side 47.

Bildene videre i prospektet vises uten frem-
tidige bygg da disse ikke er ferdig tegnet enda.

Fremtidig 
bygg

Fremtidig 
bygg

Tilrettelagt 
for kafé

Fremtidig 
bygg Fremtidig 

bygg

Planlagt 
Badevik & 
flytebrygge

98

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme. Forbehold om offentlig godkjenning av badetrapp.
Utforming av kafé/næringsareal vil avvike fra illustrasjon og bygget blir først oppført når det er solgt / leid ut.

Midlertidig 
park med 
lekesoner

Planlagt 
hovedpark 
med grill & 
lekesoner
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Sentralt 
& urbant 
nabolag

Ønsker du å bo ved sjøen,  
men likevel kjenne på bypulsen? 
Kvarteret på Straume sjøfront er 

den perfekte kombinasjon av livet 
tett på sjøen, Sotras vakre natur 

og urbant byliv. 

07.15
Gode buss-
forbindelser  
fra Straume  
terminalen

22.00
Møtes på  

Fryd på  
Sartor

19.45
Du kan til og med 
spasere til kinoen 
fra boligen din :)

For en luksus å bo ved sjøen midt i  
Sotra kystby. Her går du til Sartor senter 
på 5 minutter. Tenk på alle mulighetene 
dette gir deg. Du kan spasere til 
shopping, kinoen eller en kveld ute 
med vennegjengen. På Sartor finner 
du blant annet Fryd som har bowling, 
shuffleboard, biljard, spill, bar, live 
musikk og noe godt å spise.

Gode bussforbindelser
Ved Sartor finner du også Straume 
terminalen med gode bussforbindelser. 
I hverdagen går det busser flere ganger 
i timen til Bergen sentrum. Herfra når 
du også enkelt arbeidsplassene på CCB-
basen på  Ågotnes. 

For den spreke 
Straume idrettspark byr på fotballbaner, 
sandvolley- og sandhåndballbaner, Sotra 
Arena samt en 3 km lang turløype. Andre 
turtips er Straumemila, Bildøyfjellet og 
Lifjellet.

17.00
Søndagstur 
opp Lifjellet

14.30
Sandhåndball eller volleyball 
i Straume idrettspark

Nyt sol & sjø rett  
utenfor døren

10
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BILDØYNA

GEITEVIKA
BADEPLASS

BILDØY- 
STRAUMEN

STRAUM-
SUNDET

STRAUME

KOLLTVEIT

AREFJORD

OPPVEKSTTUN
FJELL UNGDOMSSKOLE
SOTRA VIDEREGÅENDE

KOBBELTVEDT 
GOLF OG  

NATURPARK
IDRETTSPLASS

TRENINGS- 
SENTER

GANGTUNNEL

FOLDNES 
BARNESKULE

FOLDNES KYRKJE
TURVEI

SOTRA ARENA
TURVEI

TIL BERGEN 14 KM

STRAUME 
NÆRINGSPARK

TRENINGSSENTER

DANIELSEN BARNE- 
OG UNGDOMSSKULE

SARTOR STORSENTER
125 BUTIKKER &  

SERVERINGSSTEDER
VINMONOPOL & APOTEK

BUSSTASJON

Informasjonen er hentet fra ulike kilder, og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.

HELSE- 
LANDSBY

Kun 15 minutter til 
Bergen sentrum

Visste du at det tar kun 15 minutter å kjøre 
fra Straume sjøfront til Bergen sentrum? 
Og kun 15 minutter å kjøre til CCB-basen 
på Ågotnes – den fremtidige havnen vår 
med utallige arbeidsplasser? I 2027 er 
også Sotrasambandet planlagt ferdig – 
noe som gir enda kortere kjøretid og mye 
mindre rushtrafikk. Eget kollektivfelt gjør 
reisen effektiv og presis for både pendlere 
og studenter. Det nye sambandet vil gå fra 
Storavatnet i Bergen og helt til Kolltveit.

Flere trenings-
sentre i nærheten

13.00
Et slag golf i Kobbeltveit Golf & 
naturpark?

Bussholdeplass, Straume gard  0.2 km 
Bussholdeplass, Straume terminal  1.2 km
Straume næringspark  2.3 km
CCB-basen, Ågotnes  12.4 km
Fjell festning  9.9 km
Bergen sentrum  16.1 km
Bergen lufthavn, Flesland  20.0 km
Anglavika  6.0 km

VARER OG TJENESTER
Sartor Storsenter  1.0 km
ODEON Sotra Kino  1.0 km
Drotningsvik Senter  5.6 km
Straume legesenter  1.5 km
Cornelius Sjømat Restaurant  13.6 km
Helselandsby  1.5 km
Rådhus/Fjell kulturhus  1.5 km

SPORT OG FRITID
Bildøy idrettsplass  1.0 km
Bildøyhallen  1.0 km
Straume idrettspark/Sotra arena  1.9 km
Sprek & Blid Straume  1.0 km
Nr1 FitnessXpress Sotra  1.1 km
Aktiv 365 treningssenter 1.8 km
Kobbeltveit Golf & naturpark  3.3 km 
Geitavika badeplass  1.4 km
Bona Vita Yoga  1.2 km
Arhat Senteret  1.2 km

SKOLER OG BARNEHAGER
Danielsen barne- og ungdomsskule  1.6 km
Foldnes skule  2.0 km
Kolltveit skule  2.8 km
Brattholmen skule  3.0 km
Fjell ungdomsskule  0.8 km
Sotra vidaregåande skule  1.0 km
Bildøy barnehage  0.7 km
Straume barnehage  1.6 km
Straumsfjellet familie barnehage  1.9 km
Løveparken barnehage  2.2 km

Ny sykkel- & gangvei
Sotrasambandet vil få både 
sykkel- og gangvei, helt fra 
Kolltveit i vest til Storavatnet i 
øst. Et kjærkomment tilbud til 
alle sykkelentusiaster. Er du 
også glad i å sykle? La bilen 
stå, bli med å ta sykkelen 
til jobb, eller oppdag skjulte 
perler i vakre Øygarden.

19.30
Fotballtrening  

ved Sotra Arena
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Gangtunnel: 
5 minutter
til Sartor &
parkering

Like ved den
unike gang-
og sykkel-
tunnelen
I Kvarteret bor du på bryggekanten på 
Straume sjøfront. Ypperlig plassert med 
gode solforhold like ved siden av den unike 
gang- og sykkeltunnelen som tar deg raskt 
til Kystbygarasjen og Sartor. 

Smart parkering
Med kystbygarasjen på andre siden av 
tunnelen får du aldri mangel på parkering. 
Her er det over 1300 parkeringsplasser. 
Lett vint både for deg og dine gjester.

Gang- og sykkel-
tunnel til Sartor

Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.  
Forbehold om annen utførelse av innglassinger på balkongene.
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Tenk så herlig å bo ved sjøen! Start dagen med 
et morgenbad. Ta deg en padletur i lunsjen eller 
bare nyt en lat dag i solen. Her er lett å være 
impulsiv med så mange muligheter rett utenfor 
døren.

Mange planlagte fasiliteter
Langs store deler av sjøfronten er det planlagt 
tre promenade med naturlige sitte- og solesoner. 
I badeviken har vi lagt tilrette for flytebrygger, 
kjekt om du vil bade eller skal ut med kajakk eller 
SUP.

Ytterst på bryggekanten er det tilrettelagt for 
både kafé og offentlig gjestehavn – perfekt for 
gjester som kommer sjøveien.

Å bo på 
bryggekanten

Morgendukkert. Kveldsbad. Ut en tur på SUP-en. 
Padle kajakk. Båttur. Sjøbris, herlig vind i håret. 
Lukten av saltvann. Glitrende morild. Det er noe 

magisk med sjøen.

Planlagte  
fasiliteter

 Gjestehavn 
 Badetrapp / sjøtrapp
 Flytebrygger
 Promenade
 Tilrettelagt for kafé

19.00
Slappe av på  
bryggekanten

17

Illustrasjonsbilde. Avvik kan 
forekomme. Forbehold om offentlig 

godkjenning av badefasiliteter.
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Planlagte
mingleområder
Bor du i Kvarteret er det ikke bare sjøfasiliteter 
og sentral beliggenhet som lokker – her 
kan du også nyte parklivet. Kanskje slumre 
i solsengnettet med en god bok? Møte 
venner og familie på grillplassen? Bare gå en 
liten kveldstur i nabolaget? Vi har tilrettelagt 
– nå er det bare å nyte!

For de minste innbyggerne blir det lekepark i 
tillegg til den eksisterende lekeplassen som 
er på Straume sjøfront i dag.

Planlagte 
parkfasiliteter

 Naturlige sittesoner
 Solsengnett  

 i promenaden
 Park
 Grillplass
 Lekeområde

19
Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme. Forbehold om offentlig godkjenning av badefasiliteter. 
Utforming av kafé/næringsareal vil avvike fra illustrasjon og bygget blir først oppført når det er solgt / leid ut.



Illustrasjonsbilde leilighet H5 501. Avvik kan forekomme.  
Forbehold om annen utførelse av innglassinger på balkongene.

Innglassede
balkonger
Alle leilighetene i Kvarteret får private 
balkonger. Balkongene er innglasset, 
med glass som kan skyves til side 
og åpnes opp for å slippe inn sol og 
varme. Herlig med litt ekstra plass. 
Et kjekt sted å lese en god bok, eller 
en perfekt lufteplass for barnevognen 
eller klestørken.

Planlagte bygg på bryggekanten
på kaipromenaden helt til høyre i bilde 
kommer det flere bygg på sikt. Dette 
skjermer både park og badevik slik at 
du som bor her får lune uterom.

20

Planlagte 
fremtidige 

bygg



Leilighetene
i Kvarteret

Illustrasjonsbilde av leilighet H5 201. Avvik kan forekomme.  
Forbehold om annen utførelse av innglassinger på balkongene. 23

15 selveier- 
leiligheter 
fordelt på  
fire etasjer
I Kvarteret finnes 2,- 3- og 
4-roms leiligheter fordelt på 
2. til 5. etasje. Her finner du 
leiligheter fra 36 til 81 m2 BRA. 

I første etasje er det planlagt 
næring.

På de neste sidene kan du lese 
mer om kvalitetene, og studere 
planløsningene.
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Kvaliteter 
& fordeler

• Balansert ventilasjon  
 med varmegjenvinning
• Vannbåren varme med  
 konvektor i stue
• 3-stavs eikeparkett hvitlasert
• Listefritt mellom tak og vegger
• Listefrie vinduer
• Spotter i tak på bad og i entré
• Multimediapunkt i stue

• Sykkelparkering
• Heis
• Sportsbod
• Porttelefon
• Sprinkleranlegg

Leilighetene i Kvarteret bygges etter 
byggeforskriften TEK 17. Det betyr høy 
standard og energivennlige kvaliteter.

Splitter nytt.
Gode kvaliteter 
fra gulv til tak.

Illustrasjonsbilde av leilighet H5 502.  
Avvik kan forekomme.

Energivennlige løsninger 
bidrar til et friskt og godt 
innemiljø.

24



Lyst
kjøkken

Koke, steke, bake, smake – med nytt 
kjøkken og hvitevarer inkludert er det 
bare å slå seg løs.

Kjøkkeninnredningen leveres fra Epoq eller 
tilsvarende leverandør – med hvite kjøkkenfronter 
som standard. Ønsker du en annen farge kan 
dette endres mot et pristillegg om du er tidlig ute 
i prosessen.

Integrerte hvitevarer står klare til bruk når du 
flytter inn. Det vil være både induksjonplatetopp, 
stekeovn, oppvaskmaskin og et kombiskap med 
kjøl- og frys.

Inkludert 
hvitevarer:
Induksjonplatetopp
Stekeovn 
Oppvaskmaskin 
Kombiskap (kjøl- og frys)

27

Illustrasjonsbilde av leilighet H5 201. Avvik kan forekomme.  
Forbehold om annen utførelse av innglassinger på balkongene.

26

Kjøkkeninnredning leveres fra Epoq eller tilsvarende leverandør. Bildet illustrerer tilsvarende  
hvit, glatt kjøkkenfront fra Epoq, og viser ikke størrelse eller oppsett på kjøkken i Kvarteret.
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Bad

Tilvalg

Badet er rommet for 
velvære og mange av 
oss elsker å benytte 
tiden vår nettopp i dette 
rommet. Spesielt godt 
når alt er nytt som her  
i Kvarteret!

I Kvarteret får du et 
helfliset bad med 
baderoms  innredning  
i hvit utførelse.

Når du kjøper deg ny leilighet har du mulighet til 
å gjøre personlige endringer. Vi har alle ulik stil 
og smak, noen liker det lyst, noen fargerikt og 
andre mørkt. Er du tidlig ute kan du være med 
å forme leiligheten din slik du ønsker. Kanskje 
du vil koste på deg en annen type parkett eller 
benkeplate på kjøkkenet. Eller fliser på badet? 
Du bestemmer. Spør oss gjerne for tips og råd!

Hva med en 
annen fargepalett 
i leiligheten din?

Ønsker du en 
annen type parkett?

Dette er inkludert:
• Innredning med skuffer
• Speil med lys
• Spotter i tak med dimmer
• Varmekabler i gulvet, 
 alternativt vannbåren varme
• Vegghengt toalett
• Dusjvegger

28
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Plantegninger
31
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BRA: 36 m2 | P-rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Etasje: 4. 
Sportsbod

Leilighet H5 404
2-roms 2-roms

5m1m

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,3 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 404
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,5 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 504
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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BRA: 36 m2 | P-rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Etasje: 5.
Sportsbod

Leilighet H5 504

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,3 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 404
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

H5 404

Hus 5 – fasade øst Hus 4

St
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1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,3 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 404
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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um
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et

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,5 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 504
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 4,3 m2

Sov
A: 8,5 m2

Gang
A: 4,0 m2

Kjøk/stue
A: 17,2 m2

Leilighet nr. H5 504
BRA: 36 m2

P. rom: 36 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

H5 504

Hus 5 – fasade øst Hus 4

Hus 5

Hus 4

Hus 5

Hus 4

5m1m
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BRA: 46 m2 | P-rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Etasje: 2.
Sportsbod

Leilighet H5 202
2-roms 2-roms

5m1m

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 5,1 m2

Gang
A: 3,0 m2

Bod
A: 2,6 m2

Kjøk/stue
A: 22,4 m2

Sov
A: 10,1 m2

Leilighet nr. H5 202
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

BRA: 46 m2 | P-rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Etasje: 2.
Sportsbod

Leilighet H5 203

5m1m

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 5,1 m2

Gang
A: 3,0 m2

Bod
A: 2,6 m2

Kjøk/stue
A: 22,6 m2

Sov
A: 10,1 m2

Leilighet nr. H5 203
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Bad
A: 5,1 m2

Gang
A: 3,0 m2

Bod
A: 2,6 m2

Kjøk/stue
A: 22,4 m2

Sov
A: 10,1 m2

Leilighet nr. H5 202
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

H5 202

Hus 5 – fasade vestHus 4
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A: 3,0 m2
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A: 22,4 m2
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A: 10,1 m2

Leilighet nr. H5 202
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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01.11.2021
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A: 3,0 m2

Bod
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Leilighet nr. H5 203
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

H5 203

Hus 5 – fasade vestHus 4
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A: 3,0 m2

Bod
A: 2,6 m2
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A: 22,6 m2

Sov
A: 10,1 m2

Leilighet nr. H5 203
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Hus 5

Hus 4

Hus 5

Hus 4
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BRA: 46 m2 | P-rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2

Etasje: 3. 
Sportsbod

Leilighet H5 302
2-roms 2-roms

5m1m

1m 5m

N

01.11.2021

Balkong
6,4 m2

V

Gang
A: 3,0 m2

Bod
A: 2,7 m2

Kjøk/stue
A: 22,7 m2

Sov
A: 10,1 m2

Bad
A: 5,1 m2

Leilighet nr. H5 302
BRA: 46 m2

P. rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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BRA: 46 m2 | P-rom: 43 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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BRA: 53 m2 | P-rom: 50 m2

Soverom: 1
Terrasse: 6,4 m2
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5m1m

BRA: 65 m2 | P-rom: 63 m2
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BRA: 81 m2 | P-rom: 81 m2

Soverom: 3
Terrasse: 6,4

Etasje: 5.
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Hus 5 – fasade vestHus 4

For deg som skal bo i Kvarteret er det kjekt å vite at allerede nå etablerer vi det som er 
innenfor blå markering på utomhusplanen. Resterende utomhusarealer vil bli ferdigstilt 
ved senere byggetrinn i Nye Straume Sjøfront. Illustrert utomhus er planlagt og kan bli 

endret i detaljprosjektering.
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Leveransebeskrivelse

Byggetrinn 2 – hus 5

GENERELT 
Bygg 5 inneholder ca. 15 leiligheter samt et næringsareal på 
ca. 280 m2 BTA, som kan på et senere tidspunkt gjøres om til 
leiligheter.   

Bygget skal prosjekteres og utføres i henhold til TEK 17/ 
SAK10. Prosjektet skal tilfredsstille gjeldende forskrifts krav 
mht. universell utforming og tilgjengelighet. 

For utførelsen av arbeidene er NS 3420 beskrivelses tekster 
for bygg og anlegg, lagt til grunn dersom annet ikke er spesifi-
sert. Toleranser følger normalkravene i NS 3420.   

Grensesnitt tiltakshaver / kundevalg
Det blir gitt mulighet for kundetilpassinger innenfor  
vanlige rammer for boligprosjekter.   
 
FDV 
FDV iht krav i tek/byggherreforskriften,  dokumentasjonen skal 
inneholde informasjon om de forhold som har  betydning for 
sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider.  

Garantier 
I henhold til Bustadoppføringslova. 

FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader er budsjettert til 34,- pr. m2 BRA pr. mnd.   

BYGNINGER 
Bygninger generelt 
Iht. god byggeskikk. 
Lydklasse C eller høyere.   

Det tas generelt forbehold om mindre endringer/tilpassinger  
pga detaljprosjektering, som endringer i sjakt vegger, på-
foringer, koblede vinduer ol.   

 
LEVERANSEBESKRIVELSE INNREDNING LEILIGHETER 

GENERELT
GULV 
I alle oppholdsrom legges 14 mm 3 stavs eikeparkett hvitlasert 
på gulvet, med malt gulvlist hvit. Bad med dusj får keramiske 
fliser vegg, 30x60 cm. Flis nisje, 10x10 cm. Flis gulv, 30x60 
cm. Mindre tilpassinger på størrelse vil kunne tillattes. Boder 
får 3 stavs eikeparkett hvitlasert på gulv.   

Parketten på gulv ligger flytende. Dørterskler limes til  parketten. 
Det legges parkett under kjøkken.  

VEGGER 
Vegger i betong eller gips. Vegger sparkles og males i en lys 
farge. Bad med dusj får fliser i strørrelse 30x60 cm på vegg. 
På grunn av tekniske installasjoner i  himling vil enkelte rom få 
nedforet himling eller innkassing langs tak/vegg. Dette gjelder 
i hovedsak for ventilasjon og sprinkleranlegg.

Nedforinger og innkassinger er ikke vist på plan tegni ngene.

HIMLING 
Himling leveres hovedsakelig i sparklet og hvitmalt betong. 
Himling i nedforede rom blir i malt gips. Deler av  himling kan 
ha nedforinger/dragere pga. tekniske føringer som ikke er vist 
på plantegningene. Det leveres listfrie overganger mellom tak 
og vegg. Det må påregnes at det kan oppstå riss i denne over-
gangen. Dette er ikke å anse som en mangel.
 
DØRER/VINDUER 
Plassering og utforming av vinduer varierer i samme leilighets-
type. Vi oppfordrer kjøpere til å sette seg inn i hvordan 
 vindusløsningen blir i den enkelte leilighet. Innvendige 
dører leveres i hvit glatt utførelse. Inn  vendig  vinduer leveres 
med listfrie tilsetninger av gips. Ut vendig  leveres dører og 
 vinduer med aluminiumsbelagte karmer. Innvendig belistning   
(gerikter) rundt dører og vinduer i hvitmalt utførelse, gjerdet 
og med synlig festestift. Foringer og listverk hvitmalt med syn-
lige spikerhull. Inngangsdører leveres med FG-godkjente låser.

KJØKKEN 
Det leveres standard kjøkken inkludert hvitevarer som 
 integrert stekeovn og induksjon platetopp samt integrert  
kombiskap kjøl/frys og oppvaskmaskin. Kjøkken innredning fra 
anerkjent leverandør, HTH/Epoq/Sigdal eller tilsvarende. Inn-
redning overskap standard høyde 210 cm. Glatte hvite fronter 
og benkeplate i laminat. På grunn av doble kanalføringer kan 
det komme innkassing ut over overskap enkelte steder.  

GARDEROBE 
Garderobeskap leveres ikke som standard. Kjøper vil få 
mulighet til å kjøpe garderobeløsning via kjøkken leverandør 
som kundetilvalg. 

BAD / WC 
Bad leveres som plassbygget eller som prefabrikkert 
 baderomskabin. Gulv på bad får elektrisk gulvvarme, 
 alternativt vannbåren varme. Det leveres vegghengt  toalett i 
hvitt  porselen. 

 

Det leveres baderomsinnredning med bredde 60/80/90 cm 
avhengig av leilighetstype, med heldekkende servant. Speil m/
lys over vask som bredde 60/80/90 cm avhengig av leilighets-
type.  

Dusjvegger i klart glass 90x90 cm med trykkstyrt dusj batteri. 
Nedsenk for dusj-sone. Dusjvegger plasseres innenfor dusj-
sonen.

Knagger og dorullholder leveres løst med monteringstape.  

Det leveres opplegg for vaskemaskin og kondenstørke trommel 
med vann, avløp og strøm på bad. Dersom fordelingsskap skal 
monteres i bad settes dette i himling hvis mulig, alternativt i 
vegg.  

INNVENDIG BOD  
Innvendig bod leveres med parkett på gulv og malte  vegger. 
Krav til finish på vegger og himlinger er ikke de samme i bod 
som i oppholdsrom. 

Himling nedforet malt gips alternativ som systemhimling av 
mineralullplater i T-profil farge hvit. 

VARMTVANN / OPPVARMING  
Leilighetene skal tilknyttes en felles, privat varmesentral som 
skal levere varmtvann for oppvarming og tappevann. Opp-
varming vil være basert på vannbåren varme med konvektor 
i stue. Plassering av konvektor vises ikke på plantegningen. 
Gulvvarme i bad er elektrisk, alternativt vannbåren. Kostnader 
for forbruk faktureres basert på forbruk. I hver bolig leveres det 
måler med mulighet for av lesning for brukt varmt tappevann 
og varme (energimåler). Det skal også monteres vannmåler på  
kaldtvann/ forbruk. Det skal monteres filter/magnetittfilter på 
inntak vann fra vann leverandør. Dette for å unngå tette filter i 
blande batterier og tette energimålere. 

Dimensjoner og antall konvektorer dimensjoneres ut fra  
temperaturkrav og antall konvektorer i leiligheten, og kan av-
vike fra leilighet til leilighet.  

PORTTELEFON/RINGE-ANLEGG 
Til leilighetene leveres porttelefon (uten kamera) med felles 
ringetablå plassert på utsiden ved hovedinngang i plan 1. 

Det monteres en ringeklokke utenfor hver inngangsdør. 

BREDBÅND 
Det leveres uttak for fiber/TV. På vegne av sameiet vil  
utbygger bestille installasjon av grunnpakke for TV-signaler 
og bredbåndtilknytning fra bredbånd leverandør, med  1 uttak 

pr leilighet. Tilrettelegningsgebyr for tele/data er kr 5.000,- pr 
leilighet og betales ved sluttoppgjør.  

MALING 
Bruk av miljøvennlig interiørmaling.  

ELEKTRO 
Det elektriske anlegget er skjult. På betong- og brann-/ 
lydvegger kan det forekomme synlige ledninger instal lasjoner. 
Hver leilighet får sikringsskap med automatsikringer.  

Leilighetene leveres med belysning i bod og WC i form av tak-
lampe. På bad og gang leveres lys i tak som innfelte spotter 
(LED) med dimmer. Det leveres lyslist LED under overskap 
(lengde ca. 80cm).  

Hovedsikring og måler for strøm blir plassert i fellesareal eller i 
kjeller. Krav til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. 
i henhold til NEK400:2018  

BRANNSIKRING 
Alle leiligheter leveres med synlige sprinkelhoder. Der det er 
vist innglassede balkonger vil disse bli sprinklet. Fulldekkende 
automatisk brannvarslings anlegg med multidetektorer og 
røykdetektorer i fellesarealene monteres etter gjeldende for-
skrifter. Det kan forekomme innkassing av sprinklerrør. 

VENTILASJON 
Det blir balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht.  
tekniske forskrifter. Alle ventilasjonskanaler legges skjult / inn-
kasset med unntak av kanalføringer i bod som kan forekomme. 
Kjøkken ventilator som type med kullfilter/plasma filter. Inn - 
vendige dører har spalte mot terskel av hensyn til luft-
gjennomstrømning. 
 
BALKONGER / UTEPLASSER / SVALGANGER 
Balkonger og terrasser leveres hovedsakelig i betong (pre-
fabrikkert eller stedstøpt). Balkonger er å anse som en  
utvendig konstruksjon. Rekkverk oppføres i metall og/eller 
glass. Balkonger blir innglasset med åpningspanel.  

INSPEKSJONSLUKER / DØRER  
Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjons luker, 
som for eksempel rør-i-rør system, luke til for deler for fjern-
varme og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig 
grad bli plassert i bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan det 
bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom. 
 
TILVALGSMULIGHETER 
Rett til tilvalg/endringer er begrenset til en verdi av 15% av 
total kjøpesum for boligen, jfr Bustadoppføringslova §9. 
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LEVERANSEBESKRIVELSE FELLESAREALER 

INNGANGSPARTI / TRAPPEOPPGANGER
Inngangsparti og trappeoppganger i første etasje får  keramiske 
fliser på gulv med sokkelflis vegg. Belegg i trapp og gangareal 
fra 2. til 7.  etasje. Rekkverk og håndløpere leveres i pulver-
lakkert utførelse. Vegger i trapperom  leveres sparklet og malt.  

Himlinger leveres malt med innslag av lydhimlinger/system-
himlinger og belysning.  

SPORTSBODER / SYKKELPARKERING  
Sykkelparkering vil bli etablert. Selger forbeholder seg retten 
til å bestemme antall plasser/plassering av sykkelparkering. 
Organisering og fordeling av boder bestemmes av selger. 

Sportsbod til leiligheter er plassert plan 2 og plan 3. Vegger og 
dører sportsboder leveres som nettingsvegger. 

Gulv i bodanlegg leveres med betonggulv. 
Belysning og ventilasjon vil bli montert etter forskrift.  

HEIS 
Hus 4 og 5 får heis. Mål på heisstolene  tilfredsstiller kravene 
for båreheis. Heisene får 24 timers telefon tilknytning for 
toveiskommunikasjon til vakttjeneste (abonnement bestilles 
av huseier/utbygger). 
 
RENOVASJON 
Prosjektet får avfallsbrønner for søppelhåndtering på området.  

POSTKASSER 
Leveres og plasseres etter avtale med kommune/postvesen. 

KONSTRUKSJON 
Byggene fundamenteres på stedlig masse og bygges i 
 kombinasjon av plass-støpt betong, prefabrikkert betong og 
bindingsverk i tre-/stålstendere. Etasjeskiller og skille vegger 
mellom leilighetene utføres hovedsakelig i betong. 

Fasader utføres i en kombinasjon av fasade plater og beiset 
panel. Innvendige delevegger blir utført i stål-/trestendere og 
gipsplater. 
 
PROSJEKTET OG TOMT 
Prosjektet bygges på eiet tomt. Prosjektet blir delt inn i flere 
byggetrinn. Prosjektet gjennomføres som en trinnvis utbyg-
ging. Tomten er en del av hele område STRAUMESUNDET nå 
vil inngå i sameiet for dette området.

Endelig matrikkelnummer med seksjonsnummer tildeles 
 senere ved endelig seksjonering. 
  
AREALER UTENOMHUS  
Utomhus/ park gjennomføres i dette byggetrinn, men ferdig-
stillelsen av disse arealene tilpasses årstidene.   

NÆRINGSAREAL 
I plan 1 er det planlagt næringsarealer.

1. november 2021

Megleropplysninger

SELGER
Navn: Nye Straume Sjøfront AS
Org.nr: 925119660

PROSJEKTBESKRIVELSE / BELIGGENHET / 
GENERELL ORIENTERING
Her bor du ved sjøen med alle by-godene tett på. Moderne  
2-4 roms leiligheter med gjennomtenkt planløsning. Alle 
leilighetene får balkong, trappefri adkomst via heis og 
 enkel adkomst til gang- og sykkeltunnelen. Når man kjøper 
 prosjektert bolig kan man gjøre individuelle til pasninger for å 
få den boligen man selv ønsker.  Samtidig får man både lav 
dokumentavgift og lave bokostnader. Videre blir det minimalt 
med vedlikeholdskostnader og fem års entreprenørgaranti. 
Perfekt kombinasjon av et liv tett på sjøen og Sotras vakre 
natur, samt alle mulighetene som byr seg ved å bo sentralt 
i den nye kystbyen. Her ligger alle muligheter til rette enten 
man ønsker en effektiv hverdag, en aktiv ettermiddag eller en 
avslappende helg.

Man går tilnærmet tørrskodd via den populære gang- og  
sykkel tunellen som tar deg opp til Sartor Storsenter. På Sartor 
Storsenter finner du “alt”! Her er det over 100 butikker, med 
blant annet vinmonopol, kino, restauranter og mye mer.

For den aktive har området mye å by på. Kort avstand til 
Sotra Golfklubb, treningssenter og Straume Idrettspark med 
fler brukshall og fotballbaner. Eller er det verdt å nevne den 
 populære lysløypen, eller turløypene opp mot Pyttane og 
 Liatårnet.

PROSJEKTETS HJEMMESIDE
www.straumekvarteret.no

ADRESSE
Bildøyvegen 57, 5353 STRAUME

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 35, bnr. 26 i Øygarden kommune. Tomten vil bli skilt ut og 
få eget bnr.

Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i forbindelse 
med seksjoneringen.

PRIS
Fra 2.290.000,- til 4.890.000,-
Totalpris fra kr 2.305.300,- til kr 4.905.300,- 

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre 
prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når selger 
finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til prislisten.

OMKOSTNINGER
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til 
kjøpesummen betale følgende omkostninger som betales ved 
sluttoppgjør:
• Tilrettelegningsgebyr for tele/data: kr 5.000,-
• Startkapital til sameie: kr 5.000,-
• Dok.avgift utgjør 2.5% av andel tomteverdi: kr 4.250,-
• Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 525,-
• Tinglysning av pantedok.: kr 525,-

Totale omkostninger inkl. tinglysing : kr 15.300,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pante-
dokument.

Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige 
 gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og merverdi-
avgift.

Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget 
 aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers 
klientkonto senest siste arbeidsdag før overtakelse. Det 
 forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke 
ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas 
forbehold om dette i bud.

Kjøper skal innbetale 10% av kjøpesummen ved kontrakt-
inngåelse/garantistillelse. Resterende del av kjøpesum samt 
omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.

Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med 
Bustadsoppføringslova §12

All innbetaling er å anse som depositum iht. Bustad opp-
føringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskudds garanti 
etter Bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som 
forskudd.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for fer-
digstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt forskudds-
betalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil 
det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i sam-
svar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake 
avtalt vederlag gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks 
etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning. Der-
som det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti 
etter bustadoppførings lova § 12, andre ledd, andre setning er 
kjøper likevel for pliktet til å innbetale forskudd som forfaller før 
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garanti plikten etter § 12 inntrer. Kjøpers plikt til å innbetale for-
skudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt 
forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelses-
renter av 17.12.1976 nr. 100.

OFFENTLIGE FORBEHOLD
Det tas forbehold rammegodkjenning fra Øygarden kommune.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere 
eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen 
og boligen.

SELGERS FORBEHOLD
Selger tar ingen forbehold

Forsinket levering.
Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av 
koronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne 
kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir 
kjøper rett til dagmulkt.

I dag er det stor etterspørsel etter trelast i kombinasjon med ut-
fordrende tømmertilgang i mange land. Grunnen til  situasjonen 
er oppståtte er komplisert og sammensatt av ulike faktorer 
som økt etterspørsel og billeangrep. Den  internasjonale råvare-
produksjonen har også fått konse kvenser for Norge og skaper 
en usikkerhet om produ sentene greier å forsyne markedet 
med nok material. Utbygger tar forbehold om at utfordringer 
med å skaffe materialer kan føre til for sinket overtakelse og vil 
kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det 
gir kjøper rett til dagmulkt.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til 
kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som  skyldes 
force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann,  
vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen 
for overtakelse. Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er  
profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. 

Hus 4 består av 14 leiligheter og er i sin helthet solgt til BOB.

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger 
mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All 
informasjon er godkjent av selger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og pris-
liste.

OVERTAKELSE
Antatt ferdigstillelse er 1.kvartal 2024. 

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den 
avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren 
skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det 
nye  overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestids-
punktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. 
Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelses tidspunktet, 
jfr. Bustadoppføringslova §18.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdig-
attest/midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse skal det  
dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle 
tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet 
finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjon-
ering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og over-
takelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendom-
men, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, 
fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig bruks-
tillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller 
arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder der-
som tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres 
på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt 
det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpe summen 
skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er 
overført. 
Overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig bruks-
tillatelse foreligger. Ved overtakelse skal det dokumenteres at 
alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er 
betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der  boligen 
blir gjennomgått/befart samtidig som boligens drifts instruks/
FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /
omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være 
byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god 
margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå 
forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt 
før oppgitt ferdigstillelse dato.

AREALANGIVELSE
P-rom: Fra 36 kvm til 81 kvm
BRA: Fra 36 kvm til 81 kvm

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er  
angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innvendig 
målt ved boligens omsluttede vegger, inklusive  innvendige 
vegger, boder, rørføringer og sjakter. P-ROM er BRA fratrukket 
innvendig bod/sekundærrom. S-rom er inkludert vegger mot 
tilliggende rom. Mindre avvik fra opp gitte arealer i de enkelte 
rom vil kunne forekomme.

Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så nøyaktig  
som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre av-
vik blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er 
 detaljprosjektert. Eventuelle mindre avvik i oppgitt areal gir 
ikke kjøper rett til å kreve prisavslag.  Selger skal informere 
kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er opp målt 
etter tegninger datert 01.11.2021 

Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. 
Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på 
tegningene.

INNHOLD
Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte  
bolig.

STANDARD
Iht leveransebeskrivelse, se vedlagt

ANTALL SOVEROM
1-3

ETASJE
Bygget bygges i 5 etasjer

EIERFORM
Eierseksjon

BOLIGTYPE
Prosjektert selveierleilighet

SAMEIEBRØK
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruks areal 
(BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven § 29.

BYGGEMÅTE
Prosjektet bygges i henhold til TEK 17.

Bærende konstruksjon i stål og betong. Utvendige fasade 
blanding av tre og platekledning. Innvendige vegger opp føres i 
lette kontruksjoner, noen bærende skillevegger i betong. Taket 
isoleres og tekkes.

BYGGEÅR
Antatt ferdigstillelse er 1.kvartal 2024. 

TOMT
Tomteareal vil utgjøre ca. 500 kvm eiet tomt. Bebyggelsen 
vil utgjøre mesteparten av tomten. Tomten disponeres av 
seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller 
sameievedtekter.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammen føying/
fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Kjøper 
må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal 
ikke er oppmålt enda.

Overskjøting av ideell andel i fellesarealer vil kunne finne sted 
først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter 
i fellesarealer.

Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/
tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennom-
føre overskjøtingene. Fellesareal anses som overtatt selv om 
 hjemmel til realandel ikke er over skjøtet. Dette innebærer 
at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra 
avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, av-
gifter og eiendomsskatt.

BODER
Hver enkelt leilighet har sportsbod. Kvarteret har et overskudd 
av boder og utbygger står fritt til å selge disse bodene til frem-
tidige byggetrinn på Straume Sjøfront.  Selger  forbeholder 
seg retten til å avgjøre hvordan organisering av bodene vil 
bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers 
bolig seksjon, skilles ut som en egen eiendom (anleggs - 
eiendom), eller bli lagt som felles areal med vedtektsfestet 
bruksrett. Selger forbeholder seg retten til å fordele bodene.

TILVALG
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggs-
arbeider:
a. som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b. som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
c. som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til 

kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggs arbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontrakts-
messige og tidsmessige konsekvensene av de endringene 
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eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer 
og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadopp-
føringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at  
kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggs vederlag.

Dersom det ikke er stilt § 47 garanti skal tilleggsvederlaget 
betales ved overtakelsen.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg og 
endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister for til-
valg og endringer kan være utgått på avtaletidspunktet. Kjøper 
oppfordres til å ta forbehold i sitt kjøpetilbud dersom det er 
en forutsetning å kunne gjøre endinger på selgers leveranse.

SAMEIE/FORETTNINGSFØRER
Forretningsfører: BOB

Selger har på vegne av sameie anledning til å stifte og å inn-
gå bindende forretningsføreravtale med 6 mnd opp sigelse. 
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre blir 
valgt, samt en gjennomgang av sameiets bud sjett, vedtekter 
og ev. husordensregler.

Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr for registrering 
i Brønnøysund faktureres sameie ved overtakelse. Utkast til 
driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av BOB og kan 
fås ved henvendelse til megler. Budsjett vil også være vedlegg 
til kjøpekontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjett-
postene og fellesutgiftene.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke 
som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den 
 sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendoms-
meglingsloven.

Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den 
enkelte bruksenhet, skal hovedsakelig fordeles mellom 
sameierne etter sameiebrøken.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER
Innendørs sykkelparkering, bossrom og teknisk rom i HUS 
4. Sameiene har et tomteavtrykk som ikke er mye større 
enn «fot-avtrykket» til det enkelte sameies bygnings masse. 
Sameiene har også felles uteareal, som for  eksempel park-
område vest på tomten. Selger forbeholder seg å kunne opp-
dele og organisere utomhus-arealene i prosjektet på den måte 
selger finner hensiktsmessig. Dette innebærer at en del av det 
areal som ligger utenfor sameiets eiendomsgrense vil kunne 
disponeres og driftes/vedlikeholdes av alle sameiene, eller   
enkelt av sameiene, som etter hvert etableres og inngår 

i Straume Sjøfront prosjektet. Det må påregnes tinglyste 
erklæringer om disse forhold.

Deler av utomhusarealene vil kunne bli overtatt av Øygarden 
kommune, inkludert drift- og vedlikeholds ansvaret for disse  
arealene. Selger fastsetter vedtekter og/eller bestemmelser 
for det / de felles utomhusareal(ene). Kvarteret sameie vil være 
forpliktet av disse vedtektene, og herunder forpliktet til å betale 
en forholdsmessig andel av kostnadene til drift og vedlike-
hold av opparbeidede felles utomhusarealer fra tidspunkt den 
 enkelte bolig i sameiet blir ferdigstilt. Sameiets andel av disse  
kostnadene vil inngå i sameiets felleskostnader, også om hele 
eller deler av arealet opparbeides midlertidig. Se sameiets 
vedtekter for mer utfyllende informasjon.

I forbindelse med dette byggetrinnet vil utearealet markert i  
blått på utomhusplan bli ferdig opparbeidet til ferdig stillelse 
av Kvarteret sameie / Hus 5. Resterende utomhusarealer vil 
bli ferdigstilt ved senere byggetrinn i Nye Straume Sjøfront. 
Illustrert utomhus er planlagt og kan bli endret i detaljprosjek-
tering. Det gjøres spesielt oppmerksom på at planlagt kafe / 
næringsareal først vil bli bygget når det er solgt / leid ut.

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller 
inn vendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennom-
gang av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre 
etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at sameiets 
styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av 
fellesarealene.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om 
utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av  utvendige 
arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal 
manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelses-
protokollen. Det gjøres oppmerksom på at leveranse-
beskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig 
detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan 
utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto 
som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene.  Alternativt 
kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.  Ovennevnte opp-
fordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som 
gjenstår for å få ferdigattest.

FELLESKOSTNADER
Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sam eiets 
felleskostnader.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felles-
kostnader. Etter ferdigstillelse plikter selger å betale felles-

kostnader på usolgte leiligheter.

Felleskostnadene antas å bli ca kr 34 pr. kvm BRA pr. mnd. 
For en leilighet på 46 kvm vil dette utgjøre kr. 1.564 pr mnd. 
Felleskostnadene skal dekke bl.a. tv/internett, felles strøm, av-
setning til vedlikehold av fellesarealer, forsikring av bygg og 
andre driftskostnader. Det tas forbehold om at kostnadene 
kun er stipulerte og basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter blir fakturert direkte av kommunen.  
Seksjonering kan ta noe tid som følge av lang saksbehand-
lingstid i kommunen og vil muligens foreligge en tid etter over-
takelse.

Eierforholdet reguleres av «Lov om eierseksjoner». Det gjøres 
oppmerksom på at man kun kan erverve to bolig seksjoner i 
sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig.

Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har 
fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen.

VELFORENING
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige 
myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av 
velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. 
Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på 
medlemmene i den aktuelle forening/sameie.

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og 
respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.
Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som 
etableres for det samlede boligfelt.

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpe-
summen/tomteverdien for boligen, og betales ved over-
skjøting av boligen.

REGULERINGSFORHOLD
Nasjonal Arealplan-ID: 1246-20170001.
Vedtatt 20.06.2019. Formålet med reguleringsplanen er å  ligge 
til rette utbygging av et urbant område langs Straumesundet 
med både boliger, næringsareal og offent lige områder.

Området er under utvikling og man må påregne nybygg 
i nærområdet. Det er planlagt flere byggetrinn i dette 
 prosjektet. Rett over sundet i Straume sjøfront (vis á vis) 
er det under utvikling et nytt boligområde med blokk-
bebyggelse i følge kommunen. Dette er p.t. satt på vent en 
stund da Sotrasambandet skal utbygges før videre utvikling.  
I forbindelse med RV 555 Sotrasambandet er det planlagt ny 
vei like ved dagens vei. Straumemila er planlagt i front av bygg 

5. Kontakt megler for mer info r  m asjon. Megler tar forbehold 
om endringer.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil 
også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å 
gjøre seg kjent med disse.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale opp-
gjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Det er ulovlig å ta 
boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig bruks tillatelse 
foreligger. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om 
utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å 
overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

HEFTELSER/SERVITUTTER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter 
som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:

24.03.1925 - Dokumentnr: 900231 - Utskiftning
Gjelder denne registerenheten med flere
10.08.1955- Dokumentnr: 463 - Bestemmelse om veg
29.09.1958 - Dokumentnr: 5921 - Bestemmelse om veg
17.11.1959 - Dokumentnr: 3956 - Bestemmelse om veg
11.01.1961 - Dokumentnr: 138- Bestemmelse om veg
18.07.1961 - Dokumentnr: 2916- Bestemmelse om veg
22.09.1961 - Dokumentnr: 3837- Bestemmelse om vann
27.09.1961 - Dokumentnr:3927- Bestemmelse om vann
10.10.1961 - Dokumentnr: 204836- Bestemmelse om veg
10.10.1961 - Dokumentnr: 204837- Bestemmelse om veg
24.11.1961 - Dokumentnr: 4794- Bestemmelse om veg
02.03.1968 - Dokumentnr: 1019- Bestemmelse om veg
25.03.1968 - Dokumentnr: 1543- Bestemmelse om veg
14.08.1971 - Dokumentnr: 6572 Bestemmelse om veg.
20.02.1972 - Dokumentnr: 1506- Bestemmelse om vann
21.05.1973 - Dokumentnr: 2604- Bestemmelse om veg
06.01.2017 - Dokumentnr: 20557- Bestemmelse om veg.
Div påtegning
27.05.1981 - Dokumentnr: 4834- Bestemmelse om veg
19.04.1983 - Dokumentnr: 4053- Bestemmelse om veg 
29.08.1983- Dokumentnr: 9117- Bestemmelse om veg
13.10.1983 - Dokumentnr: 10044- Bestemmelse om veg
12.10.19881 - Dokumentnr: 10988- Elektriske kraftlinjer
11.11.2005 - Dokumentnr:17473- Bestemmelse om
bebyggelse
10.09.2014 - Dokumentnr: 763100- Erklæring/avtale
03.07.2015 - Dokumentnr: 610951- Urådighet
13.11.2017 - Dokumentnr: 1264740- Bestemmelse om
nettstasjon
13.11.2017 - Dokumentnr: 1234740- Bestemmelse om
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bebyggelse
13.11.2017 - Dokumentnr: 1234740- Bestemmelse om
adkomstrett
15.04.2019 - Dokumentnr: 445903- Bestemmelse om
brygge
19.01.2021 - Dokumentnr: 71415 - Bestemmelse om
jordkabel/jordkabelanlegg.
Servitutter:
20.11.1948- Dokumentnr:6504- Bestemmelse om veg
14.06.2018 - Dokumentnr: 889104- Bestemmelse om
adkomstrett
20.06.2018 - Dokumentnr: 914503- Bestemmelse om
adkomstrett
14.06.2018 - Dokumentnr: 889263- Bestemmelse om
el.ledninger/kabler

Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av pante rett 
til fordel for Sameiet i henhold til eierseksjons loven § 31. Det 
er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som 
plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) 
måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyg-
gingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold 
av fellesområder, nettverk m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra, kan 
det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.
AVBESTILLING
Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppførings lova 
kap. VI. 

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på  
vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova 
§§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i 
sin helhet av kjøper.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom av bestilling 
vurderes.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og 
kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel 
når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og 
oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og planer  

er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette  
materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplant-
ning, innredning, møbler, omfang av kjøkkeninnredning, tekst 
og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige 
leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for 
kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers 
side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke.  
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsførings-
materiell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper opp fordres 
særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i for-
hold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig  
bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det 
kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og  
tegninger som er presentert i prosjektet, 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.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra 
de  generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske  
utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra ut-
bygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet  leveres 
med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter  
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn  
spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende 
krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygnings-
lovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre 
kjøpesum i egen markedsføring.

AVTALEBETINGELSER
Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglers 
klientkonto senest siste arbeidsdag før overtakelse. Det 
 forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke 
ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det 
tas forbehold om dette i bud. Avtaleforholdet er underlagt 
bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med 
forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). 
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og 
forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om 
de samme betegnelsene. 

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan 
innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppførings lova § 3.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to bolig-
seksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Der-
som et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens  
regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting  
blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre 
 handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross 
manglende overskjøting. Prosjektet retter seg mot kjøper som 
ønsker å erverve bolig til eget bruk.

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta et hvert 
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer 
gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustads-
oppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses 
som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike 
tilfeller vil handelen i hovedsak regu leres av lov om avhending 
av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å 
selge etter Bustadoppførings lova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for 
hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp 
inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse 
opp lysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelåns-
bank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved  aksept. 
Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfreds-
stillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og  
selger vil kunne påberope avtalen som vesent lig misligholdt 
og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet 
til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke 
ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas 
forbehold om dette i kjøpstilbudet. Interessenter og kjøper 
godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon 
i salgsprosessen.

GARANTIER
For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova 
vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med  
Bu stadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Dersom selger 
stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers inn-
betaling fortløpende.

ENERGIMERKING
Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som 
kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen strekker 
seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få 
toppkarakter. Nye boliger som tilfredsstiller byggeforskriften  
i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den 
er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere 
for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energi - 

attest ved ferdigstillelse.

OPPVARMING
Leilighetene skal tilknyttes en felles, privat varmesentral som 
skal levere varmtvann for oppvarming og tappevann. Oppvarm-
ing vil være basert på vannbåren varme med konvektor i stue. 
Gulvvarme i bad er elektrisk alternativt vann båren. Kostnader 
for forbruk faktureres basert på måling av forbruk. I hver bolig 
leveres det måler med mulighet for avlesning for brukt varmt 
tappevann og varme.

ADGANG TIL UTLEIE
Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner 
utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Eierseksjonsloven § 24 beskriver begrensinger ved rørende  
korttidsutleie av boligseksjoner.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR
Abonnement for kabel-tv/internett er inkl i måndelige felles-
kostnader. Leverandør er ikke valgt.

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av 
 lignings kontor og kommune etter ferdigstillelse. Formues-
verdien er blant annet avhengig av om boligen er en primær- 
eller sekundærbolig. Se www.skatteetaten.no for mer infor-
masjon. Spørsmål om kommunal eiendoms skatt rettes til 
kommunen.

VEI, VANN OG AVLØP
Boligen vil være tilknyttet offentlig vei. Interne veier er  privat 
frem til overlevering til kommune. Vann og avløp via private 
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er  inkludert i kjøpe-
summen.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN
Ved transport av kontraktposisjonen vil det påløpe et transport-
gebyr til utbygger stort kr 50.000,- Selger forbeholder seg 
retten til å nekte transport de siste 90 dager før overtakelse. 
Videresalg av kontraktsposisjon for næringsformål eller AS 
vil ikke bli godkjent av utbygger, da boligen i slike tilfeller må   
selges etter bustadoppføringslova. Nødvendige endringer av 
garantier ved evt. videresalg/transport av kjøpekontrakt be-
kostes ikke av selger.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt 
markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og  
illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets 
markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpe-
kontrakt uten megler/selgers samtykke.
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Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/
investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, 
herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres 
av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte  oppfylle 
vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videre salg som også 
medfører garantistillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgs-
prospekt/prisliste, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og 
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper 
har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper 
er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av opp-
fordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta 
kontakt med megler dersom noe er  uklart, og det presiseres 
at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende 
avtale om kjøp inngås.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN 
HANDEL
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er for-
pliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transak-
sjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om 
kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, 
selger, kjøper og fullmektiger for disse. I henhold til Lov av 6. 
mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansi-
ering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre  
legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for  meglerforetaket til å fore-
ta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til 
å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (bud-
giver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kunde-
kontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom 
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket 
bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta 
oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere 
“mistenkelige transaksjoner” til Økokrim. Med “mistenkelig 
transaksjon” menes transak sjon som mistenkes å involvere 
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terror-
finansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også 
være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket 
som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter 
Hvitvaskingsloven.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For 
bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere 
bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr 

at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse 
etter at denne har kommet til meglers kunnskap. Kjøpet er 
bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til 
risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må 
det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende  
bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

SELGERS SANKSJONER
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av 
kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes over-
sittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til 
å heve kontrakten. 

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt 
oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder betaling av 
kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som 
tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. 
juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd bokstav e). Selger tar også for-
behold om å heve kontrakten, jfr. Buofl. § 57 andre ledd.

TVISTER
Tvister mellom partene skal primært søkes løst ved forhan-
dlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal 
saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens 
verne ting.

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en 
dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

FORSIKRING
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr Spare-
Bank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter 
deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. 
Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjen-
speile eiendommens normale verdi på vurderings tidspunktet.

VEDLEGG
Tegninger datert 01.11.2021
Reguleringsplankart datert 20.09.2021
Reguleringsbestemmelser datert 27.05.2019
Romskjema datert 03.09.2021
Utomhusplan datert 03.11.2021  
Grunnbok datert 28.10.2021
Servitutter og rettigheter datert 01.11.2021
Utkast til vedtekter datert 12.11.2021
Budsjett datert 12.11.2021
Bustadoppføringslova

OPPDRAGSANSVARLIG
Ansvarlig Megler: Håkon Holen
Tittel: Avdelingsleder, Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 475 13 809
E-post: haakon.holen@em1sr.no

Megler: Tomas Kartvedt
Tittel: Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 904 04 264
E-post: tomas.kartvedt@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen
Adresse: Postboks 1073 Sentrum, 5809 BERGEN
Telefon: 915 02 070
Org.nr.: 919 622 369
E-post: nybyggbergen@em1sr.no
www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnummer prosjektmaster: 2706215003
Oppdatert dato: 09.09.2022
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BOB har 80 års erfaring med å skape gode bo -
miljøer på Vestlandet. Vi er Vestlandets største 
boligbygge lag, med over 70 000 medlemmer. 
BOB er en  engasjert og profesjonell byutvikler 
som bygger boliger for våre medlemmer. Vår 
 visjon er å bygge felleskap. 

I tillegg til å være et boligbyggelag er BOB også  
et samvirke. Vi er eid av medlemmene våre 
og det betyr at våre eiere ikke krever utbytte. 
 Overskuddet går tilbake til BOB, som igjen 
 bruker dette til å skape og utvikle boliger for våre 
medlemmer. Vi har kommende bolig prosjekter 
flere steder i  Bergen, Førde, Øygarden, Voss og 
Bjørna fjorden.

Den største medlemsfordel du får hos BOB 
er forkjøpsrett. BOB-medlemmer har alltid  
for kjøpsrett til boliger vi bygger. Er du medlem 
i BOB får du tilgang til mer enn 90 000 nye og 
brukte  boliger over hele landet. Din ansiennitet 
avgjør hvor i boligkøen du står. Vi har også en 
rekke andre medlemsfordeler og tilbyr gode 
avtaler på blant annet bank, forsikring og opp-
levelser. Så hvorfor ikke melde seg inn nå?

Ny bolig fra BOB
Når du kjøper en ny bolig fra BOB er det godt 
å vite at vi er der, også etter at du har flyttet 
inn. For det kommende styret i bolig selskapet 

vil BOB blant annet ta rollen som forretnings-
fører, og herunder bistå med økonomisk  
råd givning, budsjett prosesser, regnskapsførsel, 
og innkreving av fellesutgifter. BOB har erfarne 
og dyktige råd givere, og styret vil få en fast  
person å forholde seg til. I tillegg til økonomisk  
råd givning tilbyr BOB også andre tjenester 
som er til svært god støtte for styret og bolig-
selskapet, deriblant  juridisk og teknisk råd-
givning, samt prosjektledelse. 
 
Å ha BOB med på laget betyr at både beboere  
og det kommende styret vil få tilgang til gode 
 digitale verktøy som gjør både samhandling 
og oppgaver i boligselskapet til en enklere  
oppgave. Vi utvikler stadig nye løsninger som er 
tilrettelagt for  behovene i sameier og borettslag.
 
For deg som beboer er det også fint å vite at 
BOBs byggdriftere og serviceteam vil ha tilsyn 
av eiendom og utomhusanlegg fra den dagen du   
flytter inn. De ser til at det er velstelt, trivelig 
og trygt utendørs, både sommer og vinterstid.  
I tillegg vil de ha faste kontrollrunder av felles-
areal, og nødvendig oppfølging av anlegg og 
systemer i bygget. 
 
For oss i BOB handler det om å ta vare på 
 verdier som ligger i eiendommen, og skape 
trygghet for beboerne. 

Kjøper du ny bolig  
hos BOB gjør du  
en trygg handel
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Kjøpsbekreelse
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Adresse Bildøyvegen 87, 5353 Straume

Matrikkel gnr. 35, bnr. 26 i Øygarden kommune. Bolig/leilighet:_____________________________________

Oppdragsnr 2706215003

Kjøpesum ihht prisliste kr

Skriver kroner 00/100

(I llegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislisten. Eventuell andel fellesgjeld kommer i llegg l kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold

FINANSIERINGSPLAN

Lån i v/  tlf kr

Lån i v/  tlf kr

Egenkapital i v/  tlf kr

Jeg/vi ønsker finansieringslbud fra SpareBank1 ja nei

Jeg/vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler1 ja nei

Undertegnede bekre�er med dee bindende bekre�else på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekre�else er avgi iht. de avtalebengelser som fremgår av salgsoppgaven
og/eller prislisten. Kjøper er inneforstå med at kopi av legimasjon og finansieringsbekre�else for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende
bekre�else på kjøp. Bindende bekre�else på kjøp kan ikke trekkes lbake eer at dee er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31.
mai 1918

UNDERTEGNEDE 1 UNDERTEGNEDE 2

Navn Navn

Personnr. Personnr.

Tlf. Mobil. Tlf. Mobil.

E-post E-post

Adresse Adresse

Postadr. Postadr.

Sted Dato Sted Dato

Underskri� Underskri�

Undertegnede 1: Kopi av gyldig legimasjon (f.eks. førerkort)  Undertegnede 2: Kopi av gyldig legimasjon (f.eks. førerkort)
 

 

 

EiendomsMegler 1, Postboks 1073 Sentrum 5809 Bergen, tlf. 915 02 070 

Forbehold
Vi gjør oppmerksom på at prospektet 
ikke er et kontraktsdokument. Alle bilder, 
perspektiver, illustrasjoner og møblerte 
planskisser i dette prospektet er kun  
ment for å kunne gi en orientering om 
boligprosjektet og beskriver ikke endelig 
leveranse av bebyggelsen, leilighetene 
eller fellesområder i detalj. Konferer 
megler ved eventuelle spørsmål.

Utbygger:

NYE STRAUME SJØFRONT

Bindende kjøpsbekreftelse på eiendommen
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Håkon Holen
Eiendomsmegler MNEF

+47 475 13 809 | haakon.holen@em1sr.no

Tomas Kartvedt
Eiendomsmegler MNEF

+47 904 04 264 | tomas.kartvedt@em1sr.no

Kvarteret,
en del av

Straumekvarteret.no
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