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Fra venstre: Olav Breivik, Anja Jørgensen
og Thorleif Hersleth.

Soleprisen 2014 ble tildelt Anja
Jørgensen som gjennom mange
år har nedlagt en stor innsats for
å forskjønne området rundt boligsameie Sole Allé 2 på Sole.
Gjennom sin innsats er hun et
godt eksempel på kreativitet i
nærmiljøet. Hun har bidratt til at
de som bor på Sole, og de som
kommer på besøk blir ønsket
velkommen av velstelte bed og
vakre blomster.
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SENTRALT OG NATURNÆRT

Naturnært, grønt og trygt er en dekkende beskrivelse for Sole. Fantastiske friluftsområder
i umiddelbar nærhet gir muligheter for naturopplevelser alle årstider.
Store grøntarealer og naturen selv omringer boligfeltet og inviterer til bruk av skog og mark.
Velger du å bo på Sole, velger du samtidig en landlig og aktiv livsstil.
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KORT VEI TIL DET MESTE

Å bo sentralt er et begrep som ofte gis vide tolkninger.
Vi mener at du skal kunne komme deg rundt til de vesentligste fasiliteter og
servicetilbud til fots – det kan du på Sole.
Du har gangavstand til togstasjon, og dermed har du tigerstaden rett rundt hjørnet.
Vestby Storsenter, Norwegian Outlet, spisesteder, frisører, treningsstudio, flerbrukshall
og alt annet som Vestby tilbyr er innenfor føttenes rekkevidde.
Det samme gjelder barnehage, barneskole og ungdomsskole som for øvrig kan skilte
med bilfri skolevei – viktige argumenter for bevisste foreldre.

Vestby Arena
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Vestby Barneskole

Vestby ungdomsskole

Flere barnehager i nærområdet

www.solebolig.no

SOLEBOLIG 22

Fra visningsleiligheten

Sole allé fremstår som et homogent boligområde med
sammenhengende grøntstrukturer. Området består
av en ensartet bebyggelse, Noe variasjoner i fasader,
høyder og volumer gir variasjon, samtidig som området
har en gjennomgående arkitektonisk sammenheng
og kvalitet.
Blokkene vil i hovedsak ha pussede fasader med
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innslag av trekledning. Luftig trapperom/entrérom med
mye lysinnslipp gir en trivelig adkomst til boligene.
Det er lagt vekt på kvalitet ved valg av materialer og
utførelse. Blokken har parkeringskjeller, med direkte
adkomst via trapp eller heis til egen leilighet, i tillegg til
parkering på terreng.
Arkitekt Tone Krange, BAS Arkitekter
Fra visningsleiligheten

www.solebolig.no

16 leiligheter med smarte planløsninger og størrelser fra 50 m2 til 137 m2 BRA.
Flott beliggenhet med naturen og turområder som nabo.
På de neste sidene kan du se nærmere på leilighetsoversikter og planløsninger.
Vil du vite mer, er det bare å ta kontakt med megler.
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98,8 m2BRA
98,8 m2BRA-bod 3,7=
95,1m2 p-rom

3. etg. 4. etg.

LEILIGHET TYPE B

1. etg. 2. etg.

evt. sov

100,7m2 p-rom

BRA

75,4 m

P-ROM

71,6 m2

STUE/KJØKKEN

37,6 m

SOVEROM 1

12,0 m

BRA-bod 3,5=

UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 1. ETASJE

2

2

7,2 m2

BAD

5,4 m

ENTRE
BOD

Romslig 3-roms leilighet i 3. og 4. etg. Denne leiligheten har stue med store

2-roms leilighet i 1. og 2. etg. Stue med åpen kjøkkenløsning. P-plass og

vindusflater og balkong mot vest. P-plass og sportsbod i kjeller med direkte

sportsbod i kjeller med adkomst til leiligheten via heis eller trapp.

adkomst til leiligheten via heis eller trapp.

2

SOVEROM 2

BALKONG

BRA

2

LEILIGHET TYPE C

78,6m2 p-rom
UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 3. ETASJE

3 ROMS LEILIGHET

2

Energiklasse B

2 ROMS LEILIGHET
BRA

50,6 m2

P-ROM

47,6 m2

STUE/KJØKKEN

23,7 m2

SOVEROM

11,7 m2

BAD

6,0 m2

ENTRE

4,9 m2

8,1 m

BOD

3,0 m2

3,1 m2

BALKONG

Energiklasse B

2
2

14,4 m

Sov

Sov
Stue/kjøkken

10

11,6 m2

2

Stue/kjøkken

Sov

11

Entre
Bad
Bod

Bad

Bod

BRA = Leilighetens bruttoareal minus yttervegger. Balkonger er ikke medregnet.
P-ROM = Alle rom minus boder. Innvendige vegger er medregnet. Balkonger er ikke medregnet.

www.solebolig.no

Entre

1. etg. 2. etg.

LEILIGHET TYPE D

2

BRA

2

BRA-bod 3,5=

1. etg. 2. etg.

78,6m2 p-rom

BRA

75,5 m

P-ROM

71,7 m2

STUE/KJØKKEN

37,6 m

SOVEROM 1

12,0 m

BRA

2

BRA-bod 3,5=

LEILIGHET TYPE G

78,6m2 p-rom
UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 1. ETASJE

3 ROMS LEILIGHET

2

UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 1. ETASJE

3 ROMS LEILIGHET

2

2
2

Moderne og praktisk 3-roms leilighet i 1. og 2. etg. Stue/kjøkken på hele 37 m2

Moderne 3-roms leilighet i 1. og 2. etg. I stue/kjøkken er det store vindusflater

med utgang til vestvendt balkong. P-plass og sportsbod i kjeller med direkte ad-

og direkte utgang til stor syd-vendt balkong. P-plass og sportsbod i kjeller med

komst til leiligheten via heis eller trapp.

direkte adkomst til leiligheten via heis eller trapp.

Energiklasse B

Energiklasse B

BRA

65,7 m2

P-ROM

62,1 m2

STUE/KJØKKEN

27,0 m2

SOVEROM 1

10,3 m2

SOVEROM 2

8,1 m2

BAD

6,4 m2

SOVEROM 2

7,2 m2

BAD

5,3 m

ENTRE

8,1 m

ENTRE

4,0 m2

BOD

3,1 m2

GANG

4,4 m2

BOD

3,0 m2

BALKONG

2
2

18,4 m

2

BALKONG

15,2 m2

Entre

Sov

12

Bad

Sov

Sov
Bod

Stue/kjøkken

Entre

Bod

13

Stue/kjøkken
Sov

Bad

BRA = Leilighetens bruttoareal minus yttervegger. Balkonger er ikke medregnet.
P-ROM = Alle rom minus boder. Innvendige vegger er medregnet. Balkonger er ikke medregnet.
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98,8 m2BRA
98,8 m2BRA-bod 3,7=
95,1m2 p-rom

1. etg. 2. etg.

LEILIGHET TYPE F

2

BRA

2

BRA-bod 3,5=

3. etg. 4. etg.

100,7m2 p-rom

78,6m2 p-rom

BRA

82,5 m

P-ROM

78,3 m2

STUE/KJØKKEN

34,5 m

SOVEROM 1

12,5 m

2

SOVEROM 2

7,6 m2

BAD

5,5 m

2

16,5 m

2

BOD

3 ROMS LEILIGHET

2

2

ENTRE

UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 3. ETASJE

UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 1. ETASJE

3 ROMS LEILIGHET

LEILIGHET TYPE L

evt. sov

Romslig og praktisk 3-roms leilighet i 1. og 2. etg.

Moderne og praktisk 3-roms leilighet i 3. og 4. etg. Stue/kjøkken på hele 48 m2

Fra stue/kjøkken er det utgang til stor syd-vestvendt balkong, her kan du nyte

med utgang til sydvendt balkong. I tillegg er det balkong med utgang fra det

solen til sent på kveld. P-plass og sportsbod i kjeller med direkte adkomst til

største soverommet hvor du kan nyte morgensolen. P-plass og sportsbod i kjeller

leiligheten via heis eller trapp.

med direkte adkomst til leiligheten via heis eller trapp.

Energiklasse B

Energiklasse B

3,7 m2

BALKONG

22,1 m

97,6 m2

P-ROM

93,8 m2

STUE/KJØKKEN

47,7 m2

SOVEROM 1

15,7 m2

SOVEROM 2

10,3 m2

BAD 1

6,2 m2

BAD 2

2,7 m2

ENTRE

10,0 m2

BOD

2

Sov

3,0 m2

BALKONG 1

14,5 m2

BALKONG 2

11,3 m2

Sov

Sov

Stue/kjøkken

Stue/kjøkken

14

BRA

15

Sov
Entre

Bod

Bad

Bad
Entre

BRA = Leilighetens bruttoareal minus yttervegger. Balkonger er ikke medregnet.
P-ROM = Alle rom minus boder. Innvendige vegger er medregnet. Balkonger er ikke medregnet.
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Bad

Bod

11,3 m2

11,3 m2

2
2 x 150 = 300

5. etg.

LEILIGHET TYPE K

2

BRA
2
BRA - bod 3,7=

2 x 150 = 300

UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 5. ETASJE

97,5 m

P-ROM

93,8 m2

STUE/KJØKKEN

47,7 m

SOVEROM 1

15,7 m

SOVEROM 2

10,3 m2

BRA
BRA - bod 3,7=

5. etg.

3 ROMS LEILIGHET
BRA

2

LEILIGHET TYPE N
UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 5. ETASJE

4 ROMS LEILIGHET

2

2
2

3-roms toppleilighet. Stor stue/kjøkkenløsning på hele 48 m2. Stue/kjøkken har

4-roms toppleilighet. Stor stue på 42 m2. Stue og kjøkken har utgang til

utgang til sydvendt balkong. I tillegg er det balkong med utgang fra det største

vestvendt balkong på hele 45 m2. Master’s bedroom har eget romslig

soverommet, her kan du nyte morgensolen. P-plass og sportsbod i kjeller med

bad. P-plass og sportsbod i kjeller med direkte adkomst til leiligheten via

direkte adkomst til leiligheten via heis eller trapp.

heis eller trapp.

Energiklasse B

Energiklasse B

BRA

137,0 m2

P-ROM

130,5 m2

STUE

41,7 m2

KJØKKEN/SPIS

19,0 m2

SOVEROM 1

13,7 m2

SOVEROM 2

8,8 m2

SOVEROM 3

8,8 m2

BAD 1

6,2 m

BAD 2

2,7 m

ENTRE

10,0 m2

BAD

6,9 m2

3,0 m

WC

2,3 m2

2
2

BOD

2

BALKONG 1

14,6 m2

BAD/VASKEROM

8,3 m2

BALKONG 2

11,3 m

ENTRE

7,9 m2

GANG

7,2 m2

BOD

5,5 m2

2

BALKONG

45,4 m2

Kjøkken

Entre
WC

Sov

Bad/
vask

Stue/kjøkken

16

Bod

Sov
Entre
Bad

Bad

Gang

Stue

Bod

Bad

Sov
Sov

BRA = Leilighetens bruttoareal minus yttervegger. Balkonger er ikke medregnet.
P-ROM = Alle rom minus boder. Innvendige vegger er medregnet. Balkonger er ikke medregnet.
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98,8 m2BRA
98,8 m2BRA-bod 3,7=
95,1m2 p-rom

3. etg. 4. etg.

LEILIGHET TYPE M

OVERSIKTSPLAN

evt. sov

100,7m2 p-rom
UNDERLAGSTEGNING HUS 18
PLAN 3. ETASJE

3/4 ROMS LEILIGHET
BRA

103,1 m2

P-ROM

98,2 m2

STUE/KJØKKEN

46,4 m2

SOVEROM 1

14,3 m2

SOVEROM 2

7,4 m2

BAD

6,5 m2

BAD/VASKEROM

5,6 m2

ENTRE

14,9 m2

4 roms leilighet. Fra stue/kjøkken er det utgang til stor syd-vestvendt balkong.
Her kan du nyte solen fra morgenen til sent på kveld. To, evt. tre soverom og to
bad. P-plass og sportsbod i kjeller med direkte adkomst til leiligheten via heis eller
trapp.
STØTTEMUR

Energiklasse B

SANDKASSE

9p
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ST

22,3 m2

10 plas

ser
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AVFALL
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ring
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under
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24 20
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Romslig og praktisk 3-roms leilighet i 3. og 4. etg. som enkelt kan gjøres om til en
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Stue/kjøkken

19

Sov

Bad

Bod

Bad

Entre

BRA = Leilighetens bruttoareal minus yttervegger. Balkonger er ikke medregnet.
P-ROM = Alle rom minus boder. Innvendige vegger er medregnet. Balkonger er ikke medregnet.
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INFORMASJON OM BOLIGENE

• Det nye leilighetsbygget består av 16 leiligheter inkl.
felles p-kjeller med Solebolig 20 og 21.

Leilighetene omfattes ikke av konsesjonsplikt eller
odel. Ligningsverdi er ikke fastsatt.

• Leilighetene har store vindusflater som slipper inn

• Kjøper belastes med et seksjoneringsgebyr på

• God lydisolering.

• Sameiet har eierskap i adkomstvei og seksjonene/

mye lys, og har store balkonger.

• Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme i alle
rom unntatt på bod.

• Lave fellesutgifter.
• God avstand mellom byggene og store

grøntarealer. Rett og slett bygget for trivsel.

• Adressen blir Sole Alle …… i Vestby kommune. Solebolig 22 vil bli organisert som ett sameie sammen
med Solebolig 20 og 21. Ved innflytting innbetales
et beløp tilsvarende 6 måneders stipulerte fellesutgifter fra hver leilighet slik at sameiet og det
kommende styret sikres nødvendig likviditet.

• Tomten blir på ca 6,5 mål og blir eiet av sameiene.
Tomten har G.nr 9, B.nr. ……

• Såner Invest AS er utbygger og eier eiendommen.
• Det er ingen begrensninger i adgang til utleie.
Brukstillatelse vil være på plass før innflytting.

kr 3.750, Utbygger dekker øvrige salgskostnader.
sameiet har eierskap til lekeplass med de rettigheter
og plikter som følger. Lekeplassen ligger på tomten.

• Utbygger opparbeider asfalterte veier, parkeringsplasser og ferdigplen på plenarealer.

• Alle leilighetene tildeles garasjeplass i p- kjeller med
adkomst via trapp eller heis.

• Det blir opparbeidet utvendige parkeringsplasser

på tomten inklusiv handicapparkering iht gjeldende
parkeringskrav.

• Leilighetene estimeres innflyttingsklare 1. halvår 2019.
Det tas forbehold om at 60% av leilighetene er solgt
før byggestart. Estimert byggetid er ca 1 år.

• Det tas forbehold om at alle offentlige godkjenninger
blir gitt.

• Det tas forbehold om endelig detaljutforming av

bygget og utomhusarealer, dette gjelder alle illustrasjoner i dette salgsprospekt.

Solebolig 22

20

21

Fra visningsleiligheten

www.solebolig.no

SOLE
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Generelt
Boligblokken består av 16 leiligheter fra
ca. 50 - 137 m2 BRA.
Adkomst til leilighetene via hovedinngang på bakkeplan eller p-kjeller (heis og trapperom). Hovedfasader
leveres med murpuss og trekledning. Rekkverk i glass
og stål/aluminium. Takene vil ha fall med innvendig
nedløp.

Fellesareal
Boligblokken får et hyggelig inngangsparti med gulvflis
og lys farge på vegger. Postkasser og porttelefonanlegg i moderne design.

Boligblokken vil bli utført i samsvar med gjeldende lover
og forskrifter. (TEK 10 mfl)

Gulv i fellesganger, samt trapper og repos belegges
med fliser.

Det leveres sentralstøvsuger til leilighetene i 4. og 5.
etasje. Leilighetene leveres med boligsprinkelanlegg.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning type Sigdal eller tilsvarende i hvit
glatt utførelse. Oppvaskbenk i rustfritt stål med ettgreps blandebatteri. Det er opplegg til oppvaskmaskin
og avsatt plass til kjøleskap og komfyr. Det leveres
benkebelysning med kontakt under overskap og
avtrekksvifte over komfyr.

Grunn og fundamenter
Bygningene er fundamentert direkte på fast grunn/
fjell.
Råbygg
Kjeller utføres med støpte betongvegger i kombinasjon
med søyler og dragere. Bærende stålkonstruksjoner og
hulldekker i etasjeskillene oppover.
Tekniske føringer/ innkassinger
Rør - og kanalføringer vil i all hovedsak bli skjult over
himling eller bak innkassinger. Inspeksjonsluker må
påregnes. Slike konstruksjoner vil bli overflatebehandlet
som øvrige deler av den konstruksjonen de tilhører.
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Utomhus
Parkeringsplasser og adkomstveier asfalteres.
Øvrige uteområder består av naturtomt og ferdigplen.
I skulder mellom asfalt og grøntområde legges singel.

Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt.
Endelige plasseringer bestemmes av hva som er
hensiktsmessig og nødvendig. Det tas forbehold om
endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for
ventilasjon, VVS og elektriske installasjoner.
Garasjer/bod
Alle leilighetene blir tildelt en sportsbod i kjelleren.
Leilighetene disponerer i tillegg en p-plass i garasjekjelleren. Garasjeporten til p-kjelleren har fjernbetjening
og direkte adkomst til leilighetene via trapp og heis.
Gulv i parkeringskjeller er plasstøpt betong.

Vinduer /dører
Vinduer og balkongdører leveres hvitmalt innvendig og
belagt med farget aluminium på utsiden. Inngangsdør til den enkelte leilighet er malt, glatt utførelse med
montert FG-godkjent sikkerhetslås og kikkehull. Innvendige dører leveres i hvit glatt utførelse med hvitmalte karmer.
Overflate (gulv, vegger, tak) og listverk
Gulv
Leiligheter i 4. og 5. etg:
Vannbåren gulvvarme i alle rom (unntatt bod) med
fliser i entre, bad- og wc. Øvrige gulv leveres med
3 stavs eikeparkett og vannbåren gulvvarme.
Leiligheter i 1., 2. og 3. etg:
Vannbåren gulvvarme i alle rom (unntatt bod) med
3 stavs eikeparkett leveres som standard. Fliser på
baderom.

Hvitevarer og ekstra kjøkkenskap kan bestilles som
tilvalg innenfor leverandørenes sortiment.

Generelt alle etg:
I boder i leilighetene leveres vinylbelegg av boligkvalitet.

Det blir ikke anledning til å flytte på vanntilførsel og
avløp. Det vil kunne være avvik mellom illustrasjoner,
tegninger og faktisk leveranse.

Vegger
Baderom leveres med fliser. Øvrige vegger sparkles/
males med 2 strøk i lyse farger.

Bad/wc/vaskerom
Vegghengt WC leveres i hvit sanitærporselen. På bad
leveres dusjgarnityr og blandebatteri. Dusjvegger
med nedsenket gulv i dusjsone leveres som standard. Det leveres 1 stk (90 cm) baderomsmøbel med
heldekkende porselensservantservant, speil, 1 stk
overskap (30 cm), underskap (1 stk 30 cm, samt
servantskap 60 cm), lysarmatur og ett-greps blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin inngår.

Tak
Nedforede himlinger av gips sparkles/males med 2
strøk i hvit farge.

Bod
Innvendig bod i leilighet inneholder sentralstøvsuger ( i
leilighetene 4 og 5 etasje ), ventilasjonsaggregat og el
sikringsskap. Sportsbod i kjeller bestående av nettingvegger som skillevegger mellom bodene. Sportsboden
er beregnet for lagring av utstyr som brukes ute som
f.eks sykler, dekk og sportsutstyr. Boddør er låsbar.

www.solebolig.no

Listverk
Dør og vindusbelistning leveres i fabrikkmalt hvit utførelse. Gulvlister leveres i lakkert eik. Listverk leveres
med synlige festemerker.
Garderobeskap
Garderobeskap inngår ikke i standard leveransen, men
kan tilbys som tilvalg ihht leverandørens sortiment.
Terrasser/balkonger
Utenpåliggende konstruksjon med gulv av prefabrikert
betong. Balkonggulvet til Leil 225N leveres med impregnerte tre terrassebord. Balkonggulvet er å anse som en

utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil
derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær.
Tekniske anlegg
Elektroinstallasjoner og oppvarming.
Oppvarming av leilighetene med vannbåren gulvvarme i alle rom unntatt bod. Bygget/leilighetene
oppvarmes med felles EL kjel som plasseres i teknisk
rom i kjeller. Romtermostater, aktuatorer og styring av
gulvvarmen er inkuldert.
Det leveres felles varmtvannsberedersystem plassert
i teknisk rom i kjeller. Hver leilighet har fordelerskap for
varmt og kaldt vann. Vannmåler for varmt og kaldtvann samt energimåler er montert i fordelerskap i hver
leilighet.
Energiforbruket iht energimåler avleses og betales av
leilighetseier iht forbruk. Dette avleses og meldes inn
til sameiet som fakturer den enkelte leilighetseier for
forbruket.
Det leveres elektrisk skjult anlegg, med unntak av i
lyd- og betongvegger. Sikringsskap monteres i hver
leilighet.
På balkonger leveres veggarmatur og dobbeltkontakt
på vegg for strømuttak. Elektroleveransen utføres iht.
NEK 400:2014. Ekstra punkter samt termostatstyrt
elektrisk gulvvarme på bad kan leveres som tilvalg.
Tilleggspunkter kan bli trukket åpent.
Balansert ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg til hver
leilighet med varmegjennvinner, tilluft til oppholdsrom
og avtrekk fra kjøkken/ bad og vaskerom. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod.
Sprekkdannelser
Selger plikter ikke å utbedre sprekkdannelser som
oppstår som følge av naturlige endringer og krymping
av materialer.
TV/internett/telefon
Alle leiligheter er ferdig kablet for tilknytning av TV,
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internett og telefon. Tilknytningsavgifter betales av den
enkelte og faktureres fra Sole Tjenester AS etter overtakelse/innflytting
Valgmuligheter
Andre utførelser og kvaliteter tilbys iht. endringsliste,
utarbeidet for dette prosjektet. De fleste endringer har
en kostnadsmessig konsekvens for kjøper. Endringer
tilbys på følgende områder:

• Innerdører
• Endring av fronter på kjøkken og bad, samt

sammensetning av komponenter.

• Ekstra telefon- og antennekontakter.
• Ekstra el-punkter samt elektrisk termostatstyrt gulv•
•
•
•
•
•
•

varme på baderom.
Endring i type parkett.
Taklister.
Andre farger på vegger.
Andre flistyper.
Fliser i entre i leilighetene i 1., 2. og 3. etasje.
Mulighet til fliser på vegg på WC i leiligheter som
har dette.
Hvitevarer ihht leverandørens sortiment.
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Det kan ikke bestilles endringer utover det som er
tilbudt i endringslisten. Tilvalg må avklares ihht avtalte
tidsfrister.
Forbehold
Leveransebeskrivelsen er den gjeldende beskrivelsen
overfor kjøper. Bilder og illustrasjoner er veiledende og
det vil kunne være avvik i forhold til leveransebeskrivelsene.

på utførelse og materialvalg hvis dette viser seg hensiktsmessig under detaljprosjekteringen. Det tas forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter
som kan få betydning for prosjektets gjennomførelse.
Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte
arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.
Dog skal det ikke gjøres forandringer som går ut over
den forespeilede kvaliteten i prosjektet.
Utarbeidet 10.05.2017.

Utbygger forbeholder seg retten til å gjøre forandringer
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Fantastiske friluftsområder i umiddelbar nærhet.

www.solebolig.no

VEDTEKTER
Kap.1. NAVN OG FORMÅL

utleie og pantsettelse, se dog §§ 2-3 og 2-4.

§ 1-1. Navn
Sameiets navn er Boligsameiet Sole Allé …….
I disse vedtekter heretter benevnt som sameiet.

§ 2-3. Godkjenning av sameiere og leietakere
Erverver av seksjon, samt leietaker av seksjon må meldes til styret for godkjenning. Godkjenning kan bare
nektes i det enkelte tilfelle, når det foreligger saklig
grunn til det.

Sameiet består av de respektive boligseksjoner av
eiendommen gnr. 9 bnr. …… i Vestby Kommune, i
henhold til oppdelingsbegjæring ved seksjonering.
Sameiet er fordelt på …… seksjoner. Alle er boligseksjoner.
Boligsameiet Sole Allé …… vil bli organisert som ett
sameie.
§ 1-2. Formål
Formålet ved sameiet er å:
1. Ivareta driften av sameiet og sameiets eiendom
2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg
og fellesareal.
3. Ivareta alle andre saker av felles interesse.

I tilfeller der det er tvil om hvorvidt en sak er av felles
interesse, avgjøres spørsmålet ved alminnelig flertall
på sameiermøtet.

Kap. 2. RÅDERETT
§ 2-1. Faktisk råderett
Bruksenheten kan kun nyttes til boligformål.
I tillegg kommer retten til og utnytte fellesarealer til det
de er beregnet til, eller vanligvis brukt til.
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Sameieren plikter å følge Sameiets vedtekter og
eventuelle husordensregler. I tillegg plikter sameieren
å nytte seksjonen slik at bruken ikke er til unødig eller
urimelig ulempe eller skade for eierne/brukere av
andre seksjoner.
§ 2-2. Rettslig råderett
Den enkelte sameier rår som en eier og har full råderett over sin seksjon, herunder rett til overdragelse,

Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett.
§ 2-4. Sameiets panterett i den enkelte seksjon
De øvrige sameierne har, for krav mot den enkelte
sameieren som følge av leieforholdet, panterett i hver
seksjon med et beløp som tilsvarer folketrygdens
grunnbeløp, jfr. eierseksjonsloven § 25.

Kap. 3. SAMEIEMØTE
§ 3-1. Ordinært sameiemøte – mandat innkalling
Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Ordinært
sameiermøtet holdes hvert år innen utgangen av
april.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato
for møtet og om siste frist for innlevering av saker til
behandling på sameiermøtet. Styret innkaller til ordinært sameiermøte, med et varsel på minst 8, høyst
20 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet
samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge
styrets årsberetning og regnskap.

ekstraordinært sameiermøte med minst 8 høyst 20
dagers varsel. Dersom det er nødvendig kan ekstraordinært sameiermøte innkalles med en kortere frist
enn 8 dager. Lovens korteste frist er da 3 dager.
§ 3-3. Stemmerett – fullmakt
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med - 1stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til
å møte med fullmektig. Fullmektigen skal fremlegge
skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde
på førstkommende sameiermøte. Fullmakten kan når
som helst trekkes tilbake.
§ 3-4. Oppgaver og arbeidsform
På det ordinære sameiemøte skal disse saker
behandles.
1. Årsberetning fra styret.
2. Godkjenning av regnskapet.
3. Budsjett
4. Godtgjørelse til styret og revisor.
5. Valg av både styremedlemmer og formann
særskilt.
6. Valg av 3 medlemmer til valgkomite.
7. Årlig vedlikeholdsprogram.
8. Andre saker som nevnt i innkallingen.

saker som er nevnt i innkallingen til møte.
§ 3-5. Stemmeregler – ugildhet
Ved avstemminger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir en stemme. Med mindre annet
er bestemt i lov om eierseksjoner eller nedenfor, treffes
alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved
vedtak om:
A. Ombygging, påbygging eller andre endringer
av bebyggelsen eller tomten som, etter forholdene i
sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.
B. Omgjøring av fellesarealer til nye brukenheter, eller
utvidelse av eksisterende bruksenheter.
C. Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom,
herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal
tilhøre sameierne i fellesskap.
D. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som
går utover vanlig forvaltning.

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal sendes ut sammen med innkallingen,
jfr. § 3-1 til alle sameierne med kjent adresse.
Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige på
sameiermøtet.

E. Samtykke til endring av formål for en eller flere bruker enheter fra boligformål til et annet eller omvendt.

For at et forslag som krever to tredjedels flertall eller
mer skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i innkallingen.

Sameiermøtet ledes av styrets leder, med mindre
sameiermøte velger en annen møteleder som ikke
behøver å være sameier.

§ 3-2. Ekstraordinært sameiermøte
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner
det nødvendig, eller når minst 2 sameiere krever det.
De må samtidig oppgi hvilke saker de ønsker behandlet.

Det skal under møteleders ansvar, føres protokoll over
alle sakene som behandles og alle vedtak som treffes
av sameiermøtet. Protokollen leses opp før avslutningen og underskrives av møteleder og minst to av
de tilstedeværende sameiere, valgt på sameiermøtet.
Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

G. Tiltak som har sammenheng med sameiernes
bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer
enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.

Hovedinnholdet i forslagene må være beskrevet for
at disse skal kunne behandles. Styret innkaller til
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Ekstraordinært sameiermøte skal kun behandle

F. Samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven §12 annet ledd annet punktum.

H. Endring av vedtektene
Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameier det gjelder:
A. At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å
holde deler av fellesarealet ved like.
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B. Innføring av vedtaksbestemmelser som begrenser
den rettslige rådigheten over seksjonen.
C. Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen
fordeling av felleskostnadene enn bestemt.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller deler av
eiendommen samt vedtak som innebærer vesentlig
endring av sameiets karakter, krever tilslutning fra alle
sameierne.
Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i noen
avstemming på sameiermøtet om avtale med seg
selv eller nærstående om eget ansvar eller nærståendes ansvar.
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutninger som er
egnet til og gi visse sameiere eller andre en urimelig
fordel på andre sameieres bekostning.

Kap. 4. STYRET M.V.
§ 4-1. Styrets sammensetning
Sameiet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer,
pluss ett varamedlem.
Et av styrets medlemmer skal være leder. Styret velges
av og blant sameierne. Styrets leder velges særskilt.
Styret velger innen sin midte en nestleder.
Styreformann og ett styremedlem velges for 2 år, mens
de øvrige velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted.
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Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers stå for forvaltningen av sameiernes
felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og
vedtak fattet av sameiermøtet.
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Det hører inn under styrets oppgave å ansette, si
opp og avskjedige forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godt-

gjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter.
I felles anliggender representerer styret sameierne og
forplikter dem med underskrift av Styrets leder og ett
styremedlem i fellesskap.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne
skal underskrives av de fremmøtte Styremedlemmer.
§ 4–2. Stemmeregler – ugildhet
Styret er beslutningsdyktig, når mer enn halvparten av
medlemmene er tilstede. Vedtak treffes med mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
§ 4–3. Styrets adgang
Styrets leder, samt ett styremedlem gis fullmakt av
styret til og representere sameierne og forplikter dem
med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes
felles rettigheter og plikter herunder gjennomføring
av vedtak truffet av sameiermøte eller styret, og plikter
som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan
forretningsføreren representere sameierne på samme
måte som styret.
§ 4-5. Revisor
Revisor skal velges av sameiemøtet og tjenestegjør
inntil annen revisor blir valgt av sameiemøtet.

Kap. 5. ANDRE BESTEMMELSER
§ 5-1. Fellesutgifter
Utgiftene av eiendommen som ikke knytter seg til den
enkelte bruksenhet, skal fordeles på sameiebrøkene
med unntak av poster merket med *. Dersom særlige
grunner tilsier det, kan kostnadene fordeles etter
nytten.

Som felles kostnader anses bl.a;
A) Forsikring av eiendommen.
B) Kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer og eiendommen for øvrig.
C) Lys og oppvarming av fellesarealer.
D) Kostnader ved forretningsførsel.
E) Kostnader til avfallsavgifter.*
F) Bidrag til grøntanlegg på reguleringsområdet
Sole skog 4.*
Den enkelte sameier skal innbetale et á-konto beløp
etter vedtak av styret eller sameiermøte som betales
forskuddsvis hver måned til dekning av felleskostnadene. Det kan fastsettes at det også skal innbetales til et vedlikeholdsfond.
Unnlatelse av å betale de utlignende andeler av
sameiets forpliktelser etter påkrav, anses som vesentlig
mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve seksjonen
solgt. Jfr.Eierseksjonsloven § 26.
§ 5-2. HC-plasser
Seksjonseier, som har ervervet p-plass i sameiet, og
som har handikapp og kan dokumentere reelt behov
for bytte av p-plass i garasjeanlegget, kan søke om
bytte av p-plass. Søknad om bytte rettes til styret.
Dersom bytte av plass godkjennes, må berørte eier/
bruksrettshaver av p-plass som må bytte plass godta dette. Et slikt bytte vil i så fall være midlertidig og
vil ikke medføre endring i hjemmelstilknytting. Styrets
godkjenning av bytte kan bare nektes dersom det
foreligger saklig grunn.
§ 5-3. Innvendig vedlikehold
Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlikeholdt, slik at det ikke oppstår skade eller
ulempe for andre sameiere.
Ved innvendige bygningsmessige endringer og installasjoner skal styrets samtykke innhentes før igangsettelse.
§ 5-4. Vedlikehold av fellesarealer
Vedlikehold av fellesarealer er sameiets ansvar.
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§ 5-5. Vedlikeholdsfond
Sameiermøtet kan fatte vedtak om opprettelse av et
fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale
til fondet, innkreves sammen med det måndelige à
konto beløp for dekning av sameiets utgifter.
§ 5-6. Husordensregler
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette og
endre husordensregler.
§ 5-7. Pålegg om salg
Hvis en sameier, til tross for advarsel, vesentlig misligholder sine plikter kan styret pålegge vedkommende
å selge sin seksjon, jfr. eierseksjonsloven § 26.
§ 5-8. Fravikelse
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse
eller vesentlig forringelse av Eiendommen eller er
sameierens oppførsel til plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse
av seksjonen etter bestemmelsene i tvangfullbyrdelsesloven.
§ 5-9. Eierseksjonsloven
Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, kommer
til anvendelse så fremt intet annet er fastsatt i ovennevnte vedtekter.
§ 5-10. Utvendige installasjoner
Alle utvendige installasjoner skal ha et helhetlig
uttrykk. Alle slike installasjoner skal fremmes for styret.
Parabolantenner tillates ikke.
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SON – KUN 10 MINUTTER UNNA
Om sommeren er det et yrende båtliv,
og langs bryggen er det mange hyggelige kaféer og restauranter.
For deg som er glad i et bad, har du flere strender å velge mellom.
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KJØPEKONTRAKT
BOLIG UNDER OPPFØRING

Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

Oppdrag: 		
formidlet av EiendomsMegler 1 Østfold & Akershus AS med
omsetningsnummer

		

Foretaksnr: 833384252

PKT. 3 OMKOSTNINGER
I tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale omkostninger som utgjør:

Mellom: Såner Invest AS, Org nr: 980 775 917
Adresse: Kleverveien 3, 1540 Vestby
Telefon: Mobil: 91 30 97 21 (Prosjektleder Remi Borgås)
heretter kalt selgeren, og
____________________

Person nr: ____________________

____________________

Person nr: ____________________

1. Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr 20.500,-*
2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten
kr
525,3. Attestgebyr
Kr
344,4. Tinglysingsgebyr for pantobligasjon
kr
525,5. Seksjoneringsgebyr
kr 3.750,6. Oppstartskapital sameie, jfr. pkt. 14
kr 15.355,I alt ca. kr 41.000,-

Adresse: ____________________________________________
Telefon:

		

Privat:

		

Arbeid:

		

Mobil:

		

* Kjøper skal betale dokumentavgift til staten på
grunnlag av tomteverdien. Tomteverdien fordeles pr.
leilighet iht sameierbrøken.
For hver obligasjon kjøperen må la tinglyses på denne
eiendom i forbindelse med etablering av lån utover ovennevnte betales et tinglysningsgebyr kr. 697,-.

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale:

PKT. 1 EIENDOMMEN
Partene har inngått avtale om kjøp av ny eierseksjon på
eiet grunn i Boligsameiet Sole Alle …….

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/
gebyrer. Omkostningene betales uoppfordret til megler
samtidig med sluttoppgjøret.

Adresse: Sole Alle ……, 1540 Vestby, Prosjektnavn:

PKT. 4 DIVERSE AVGIFTER OG GEBYRER

Solebolig 22 Gnr. 9 Bnr. …… i Vestby kommune.

Selgeren dekker kostnader for eiendommen til:

Leilighetsbetegnelse: ________________

• Deling og oppmåling av parsellen, samt utstedelse og
tinglysing av målebrev.
• Alle gebyrer og avgifter til det offentlige i forbindelse
med utbyggingen

Seksjonen har følgende tilleggsdel:
1 sportsbod i kjeller

• Tilknytningsavgifter for vann, avløp/kloakk og elektrisitet.

1 garasjeplass i fellesanlegg
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Kjøpesummen skal ikke indeksreguleres, og er således fast,
dog med unntak av eventuell økning av merverdiavgiftsatsen fra statens side, kjøpesummen forutsetter 25% mva.

PKT. 2 KJØPESUM
Avtalt kjøpesum for eiendommen er kroner: ____________,som betales på følgende måte:
1.1 10% av kjøpesummen kontant innen 7 dager
etter mottatt garanti fra utbyggers bank. kr_________,1.2 Kontant innen overtagelse, jfr. pkt. 6 og 9 kr

,-

Samlet kjøpesum 			

,-

Kr

Eiendommen er tilknyttet ledningsnett for internett/TV
samt telefon, men avgift for tilkobling er ikke betalt. Dette
besørges og bekostes av kjøper.

PKT. 5 SIKKERHETSSTILLELSE (GARANTI)
Senest innen 14 dager etter avtaleinngåelsen skal selger
stille ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen.
Bankgarantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen
av eiendommen. Det vises til Bustadoppføringslova § 12.
For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før
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overtagelsen, skal garantien utgjøre kr,
,- som
er 3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere,
skal garantien utgjøre kr.
,- som er 5 % av avtalt
kjøpesum.
Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktsinngåelsen stilles
som sikkerhet for rett betaling, jf bustadoppføringslovens
§ 46 (2).
Kjøper gir selger rett til å disponere over innbetalte 10%
under forutsetning av at det er stillet garanti etter §12 og
etter Bustadoppføringslova § 47, samt oppbevare originale garantidokumenter i meglers depot. Ugjenkallelig
bankgaranti skal inkludere renter for delinnbetalinger i
henhold til denne avtale.

PKT. 6 OPPGJØR
Oppgjør mellom partene foretas av EiendomsMegler 1
Østfold & Akershus AS tlf 69 23 37 42. Alle innbetalinger
forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers
klientkonto: 1080 07 41888. Merkes med: Solebolig 22/
Navn/Leilighetstype.
Kjøpesum regnes ikke som betalt av Kjøper før Kjøpers
panterett er mottatt av Oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg må kjøpesum og omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig melding
fra Kjøpers bank må foreligge. Dato for renteberegning
mellom partene avhenger av både mottak og valutering.
Dersom Selger stiller § 47 garanti, vil deloppgjør utbetales
til selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører. Dersom garantien kommer til anvendelse, bekrefter
Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at garantisten
får ugjenkallelig fullmakt til å returnere eventuelle utbetalinger til kontraktsmedhjelper, Eiendomsmegler 1
Østfold Akershus AS, slik at denne får avviklet et eventuelt
inneståelsesansvar overfor kjøpers bank.
Utbetaling av renter forutsetter at renten totalt sett overstiger mer enn ½ rettsgebyr.
Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør
eller deloppgjør før:
• Tilfredsstillende sikkerhet, skjøte (ref. kjøpekontraktens pkt.
4) er tinglyst, eller garanti i.h.t. Bustadoppf.l. §47 er stillet.
• Kjøper har overtatt eiendommen, og at megler i den
forbindelse har mottatt signert overtakelsesprotokoll som
er signert av både kjøper og selger.
• Midlertidig brukstillatelse foreligger. Selger er ansvarlig

for at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstil
latelse for Boligen senest på overtakelsesdagen. Det kan
bli aktuelt at overtakelse skjer på bakgrunn av midlerti
dig brukstillatelse fordi mindre arbeider på utomhusareal
er, fellesarealer eller liknende ikke er ferdigstilt.
• Selger gjøres oppmerksom på at det tar noen virkedager
fra overtakelsesprotokoll er megler i hende, til oppgjør
overfor selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager 		
banker imellom kommer også i tillegg.
Innbetalt kjøpesum skal i sin helhet, med fradrag av
meglerens provisjon og utlegg, gå til nedbetaling av
løpende byggelån i Nordea. Kjøpesummen overføres til
selgerens byggelånsbank mot at denne frafaller sitt pant i
ovennevnte eiendom.
Dersom hele eller deler av kjøpesummen ikke er innbetalt
til rett tid og oppgjør av den grunn ikke kan foretas mot
selger, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden 9 %
p.a. til selger for hele kjøpesummen fram til alt er betalt.
Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge
betalingsfristen utover de frister som er avtalt i § 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen
godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell
renteberegning mellom partene.
Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av
kjøpesummen oversittes 4 uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren
rett til å heve.
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag
som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992
nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e).
Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg dersom kjøperen
vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige
forpliktelser etter denne kontrakt.

PKT. 7 HEFTELSER
Kjøperen har fått seg forelagt bekreftet utskrift av grunnboken for denne eiendom, registrert t.o.m. den
og
har gjort seg kjent med denne.
Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av 23.05.97 nr. 31 § 25. I tillegg har kommunen
legalpant (lovbestemt pant) for kommunale avgifter,
eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og
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gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1.
Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser,
herunder servitutter som er registrert under pengeheftelser
i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser
vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av
myndighetene.
Skjøte på seksjonen utstedes av Megler. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved kontraktsdato, gir partene
Megler fullmakt til å innsette matrikkelnummer i skjøtet og
eventuelle panteretter så snart dette er avklart.
In blanco skjøter aksepteres ikke. Etter overtakelse skal
seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten
utpeker. Kjøper må godtgjøre at kjøpet ikke er i strid med
eierseksjonslovens § 22.
Selgeren utsteder en sikringsobligasjon til EiendomsMegler
1 Østfold & Akershus AS som lyder på samlet kjøpesum. Obligasjonen inneholder en urådighetserklæring.
Obligasjonen tinglyses av megleren for selgers regning.
Obligasjonen vil bli slettet i forbindelse med sluttoppgjøret.
Selgeren garanterer at eiendommen ved hjemmelsoverføring vil være fri for andre pengeheftelser enn de
som fremgår av denne kontrakt. Pengeheftelser som ikke
overtas av kjøperen, skal slettes for selgers regning.
Selgeren gir herved EiendomsMegler 1 Østfold & Akershus
AS ugjenkallelig fullmakt til å innfri pengeheftelser som det
ikke er avtalt at kjøper skal overta.
Hver bolig er forpliktet til å innbetale et årlig tilskudd på ca.
kr. 1150 (gjenstand for indeksregulering) til grøntområdene på Sole 4. Beløpet er medtatt i stipulerte fellesutgifter. Samme forpliktelse gjelder for alle boliger i prosjektet.

PKT. 8 TINGLYSING
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Skjøtet i undertegnet stand oppbevares hos megler som
foretar tinglysning når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør
inkl. omkostninger (jfr. pkt 2 og 3 ).
All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal
foretas av EiendomsMegler 1 Østfold & Akershus AS.
Dokumenter som skal tinglyses, må snarest overleveres
megleren i undertegnet stand.

PKT. 9 FREMDRIFT
Seksjonen er forventet ferdigstilt 1. halvår 2019. Selger

forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming
av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene samt innvendige og utvendige fellesarealer.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som
er nødvendige som en følge av offentlige pålegg eller
tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Kjøper skal i så
tilfelle varsles skriftlig.
Kjøper kan ikke kreve endringer/tilleggsarbeider eller selv
foreta slike uten at partene inngår skriftlig tilleggsavtale om
dette. I denne avtalen skal det også bestemmes hvilket
vederlag som skal betales og når - for endringene/
tilleggsarbeidet.

Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtakelsesbefaringen, såfremt kjøpesum og
omkostninger er bekreftet innbetalt/(deponert). Dersom selger utleverer nøkler til kjøper før innbetaling som
ovenfor nevnt er bekreftet, bærer selger selv risikoen og
megler er uten ansvar vedr. dette. Kjøperen kan kun nekte
overtagelse dersom eiendommen på overtagelsestidspunktet har vesentlige feil eller mangler.

PKT. 10 OVERTAGELSE

Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken
av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid, og
årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt
da han kunne ha fått overta bruken.
Kjøperen svarer fra overtagelsen for alle eiendommens
utgifter og eventuelle inntekter.

Eiendommen overtas av kjøperen ca. 3 måneder etter
mottak av skriftlig varsel fra selger, når midlertidig brukstillatelse foreligger. Kopi av varselet sendes megler.
Ved forsinket overlevering, ifølge Bustadoppføringslovens
bestemmelser, betaler selgeren dagbøter til kjøper tilsvarende 0,75 promille av kjøpesummen inkl. tomt.

Kjøpere plikter å gi selgeren eller dennes representanter
adgang til eiendommen og mulighet for å gjennomføre
utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og
17.00. Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra selger
i byggerengjort stand.

Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan
settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen av tapet og forholdene ellers ville være urimelig.
Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lock-out eller
gjøre seg gjeldende andre forhold som selger ikke er herre
over, kan kjøper av den grunn ikke kreve dagmulkt eller
erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser.
På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå
eiendommen og avholde overtakelsesforretning. Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle
reklamasjoner på synlige feil eller mangler. Reklamasjoner,
samt selgerens standpunkt til disse, skal protokolleres og
protokollen deretter signeres. Feil eller mangler som var
eller burde vært synlige for kjøperen under befaringen,
kan ikke senere reklameres. Selgeren forplikter seg til straks
å utbedre alle kjente feil eller mangler.
Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til den betydning mangelen har for eiendommens bruksverdi, har selgeren rett til å
gi kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedringer.
Hvis kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner eller,
skjønt behørig varslet, ikke møter til befaring, anses eiendommen som godkjent.

www.solebolig.no

Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt, har Selger rett til å ha stående anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr på området.
Denne retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår.
Eventuelle skader dette påfører Eiendommen, skal Selger
snarest utbedre for egen regning.
Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest på boligen senest på overtakelsesdagen. Det kan imidlertid bli
aktuelt at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig
brukstillatelse fordi arbeider på utomhus fellesarealer eller
annet ikke er ferdigstilt. Av midlertidig brukstillatelse skal det
fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre ferdigstillelse av gjenstående
arbeider skal selger stille garanti overfor styret i sameiet. Se
pnkt. 8.7. inntil ferdigattest foreligger.
Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres
med Sameiets styre. Selger kan beslutte at overtagelsen
av fellesarealene gjennomføres trinnvis, eksempelvis at
innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Det
føres protokoll fra overtagelses-befaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres.
Dersom overtagelse(ne) gjennomføres før seksjoneringsbegjæringen for eiendommen er tinglyst, innkalles alle
kjøperne av seksjoner i sameiet for å velge et ”interimsstyre” som bl.a. skal gjennomføre overtagelse(ne). Kjøper gir
ved underskrift på denne kontrakt, fullmakt til styret eller

interimsstyret til å overta fellesarealene med bindende
virkning.
Kjøper er innforstått med at fellesarealene vil kunne bli
ferdigstilt og overtagelses-forretning avholdt etter Kjøpers
overtakelse av Boligen.
Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt,
aksepterer partene at selger stiller garanti for ferdigstillelsen. Se pnkt. 8.4.
Kjøper gir med sin underskrift på Kjøpekontrakten Sameiets styre/interimsstyre fullmakt til å foreta frigivelse av
garantien. Selger sørger for at det fra overtagelsesbefaringen protokolleres at styret/interimsstyret samtykker i at
garantien slettes. evt. deler av garantien, slik at verdien av
gjenstående arbeider samsvarer med summen på garantien. Garantibeløpet skal ikke være lavere enn verdien av
gjenstående arbeider iht. overtagelsesprotokollen

PKT. 11 FORSIKRING
Selgeren er pliktig til å tegne en ansvarsforsikring som skal
dekke erstatningsansvar for skade selger og hans underleverandører kan påføre forbrukeren eller tredjemanns
person eller ting i forbindelse med utførelsen av arbeidet.
Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 ganger
Folketrygdens grunnbeløp.
Kjøperen er forpliktet til å tegne innboforsikring av boligen
fra overtagelsesdagen. Fullverdiforsikring for eiendommen
tegnes gjennom sameiet.

PKT. 12 BOLIGEN
Selgeren skal levere boligen, og eventuelle arbeider på
tomten med god håndverksmessig standard. Materialer
forutsettes av vanlig god kvalitet. Arbeidet skal utføres etter
god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med
det utstyr m.v. som følger prospektet.
Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider,
skal selgeren komme med en skriftlig redegjørelse for
hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av
tidsbruk. Endringer og tilleggsarbeider som skal utføres på
boligen, skal avtales skriftlig med angivelse av tilleggsvederlag samt endrede tidsfrister.
Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeider
utover tilvalgsliste i prospekt. Tilvalg må være avklart i henhold til avtalte frister og faktureres direkte fra Selger.
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Kjøper kan under ingen omstendighet kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag
med mer enn 15%.

gjøret vis-a-vis selger, ihht. beregnet beløp fra uavhengig takstmann,
dersom kjøper krever dette.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet,
maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på
grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at
sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og
i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke
innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av det
sameiet som vil bli etablert på ferdigstillelsestidspunktet av de respektive eiere. Han har rett og plikt til å
følge lov om eierseksjoner av 23. mai 1997
nr. 31 og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter. Som vedlegg
og en del av denne avtale følger de vedtekter som gjelder for
sameiet.

Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil selgeren
foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll
som settes opp ved befaring.
Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger mangel ved boligen, må Kjøper reklamere skriftlig overfor
Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller
burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette
de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense
omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen.
Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av Selger, med
mindre Selger unnlater å rette mangelen innen rimelig
tid, og heller ikke har gjort dette etter at Kjøper skriftlig har
varslet med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort
til andre.
Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare,
som skyldes Kjøpers bruk av boligen. Det gjøres spesielt
oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller
mangler ikke omfatter reparasjoner som går inn under
vanlig vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som
følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side.
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Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir rett til endring av
avtalt pris, under forutsetning av at dette ikke reduserer
boligens kvalitet. Endringer som nevnt skal, så langt det er
praktisk mulig informeres om til kjøper.

PKT. 13 TOMTEN OG UTENDØRSARBEIDER
Utomhusarealer leveres i henhold til utomhusplanen
vedlagt denne kontrakt. Såfremt det gjenstår vesentlige
utomhusarbeider skal megler holde tilbake deler av opp-

PKT. 14 SAMEIET

Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter overfor sameiet.
Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter.
Selger har rett men ikke plikt til å utpeke forretningsfører
for første driftsår for sameiet. Selger vil på vegne av sameiet
innkreve en sum tilsvarende et halvt års fellesutgifter som skal innbetales forretningsfører innen overtagelse.
Dette beløp innkreves for å besørge sameiets nødvendige likviditet
ved etableringen. Månedlige fellesutgifter påløper fra overtagelsestidspunktet uavhengig av denne innbetalingen.
Når sameiet er etablert og overtagelse av seksjonene foretas skal
selger innkalle styret til overtagelsesbefaring for sameiets fellesarealer. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger noteres.
Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn- og utvendig skal
utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og
rasjonell fremdrift. Til sikkerhet for at disse arbeider utføres, henvises
til punkt 5 ovenfor om garanti.
Sameiets fellesarealer befares av sameiets styre eller
personer utpekt av disse. Selger varsler styret når fellesarealene er ferdigstilt. Av praktiske grunner vil Selger gjøre ferdig
fellesarealene for utbyggingen i naturlige etapper. Selger kan
velge å dele opp de enkelte etappene hvis årstid eller andre
forhold tilsier at dette er hensiktsmessig. Det skal føres protokoll og
eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres
skal noteres. Fremdriften og ferdigstillelse av arbeidene skal også protokolleres. Ved tilbakehold gir Kjøper fullmakt til styret i sameiet om å frigi beløp ved ferdigstillelse og ferdigattest.
Sameiet vil ha eierskap i stikkvei og lekeplass.

De enkelte salgs-/byggetrinn bærer egne kostnader fram
til seksjonene ved overtagelse fases inn i sameiet. Fellesutgifter knyttet til seksjoner i overtatte byggetrinn, fordeles
mellom seksjonseierne i disse byggetrinn. Utgiftene fordeles forholdsmessig etter brøk som gjenspeiler forholdet
mellom sameiebrøkene.

PKT. 17 Forholdet til lovverk

PKT. 15 KONTRAKTSDOKUMENTER/BILAG

PKT. 18 Kontrakt

Eiendommen overleveres i henhold til prospekt datert
_________ som inneholder følgende kontraktsdokumenter:

Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad
m.m. av 13.6.1997 nr. 43 ”Bustadoppføringslova” samt lov
av 23.5.1997 nr. 31 om eierseksjoner ”Eierseksjonsloven”
kommer til anvendelse på kontraktsforholdet.

Denne kontrakt er utferdiget i 3 - tre - likelydende eksemplar
hvorav partene og megleren får hvert sitt eksemplar.

• Denne kjøpekontrakt
• Prospekt/tegninger/prosjektbeskrivelse
• Sameievedtekter

Vestby, den 		

Vestby, den

Som kjøper:			

Som selger:

• Kartutsnitt med reguleringsplan datert

			

			

• Sameiets budsjett og fordeling av fellesutgifter

				Såner Invest AS

Kjøperen har fått seg forelagt følgende:
• Prospekt som inneholder de i lov om Eiendomsmegling
§6-7 pålagte opplysninger
• Grunnboksutskrift datert

Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest disse dokumentene.

PKT. 16 SPESIELLE VILKÅR/FORBEHOLD
Selger tar forbehold om at 60 % av leilighetene blir solgt før
byggestart. Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil
Kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Når utbygging blir igangsatt, vil
meldingen til Kjøper også inneholde opplysninger om
planlagt overtakelsestidspunkt.
Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet
sted. Ved avbestilling kommer reglene i bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver Kjøper.
I byggeperioden er ferdsel på byggeplassen beheftet
med høy grad av risiko og adgang til befaring vil dermed
begrenses. Kjøper må forhåndsavtale med Selger dersom
besøk på byggeplassen ønskes foretatt. Selgers representant skal være til stede. Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelsen og tegninger, gjelder leveringsbeskrivelsen.
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Kjøper godtar at Selger og Megler kan bruke elektronisk
kommunikasjon for å sende varsler og informasjon etc.
Skulle det oppstå tvist om forståelse av kjøpekontrakten,
skal partene søke å løse denne ved forhandlinger.
Eksisterende bebyggelse på Sole.
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BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP

PRISLISTE

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP

LEILIGHET

Kjøp av prosjektert selveierleilighet på felt B7, Hus 22. SOLE i Vestby Kommune.

Leil. nr.

Undertegnede bekrefter herved følgende kjøp på ovennevnte leilighet:
Kjøpesum kr.		
+ 2,5 % dokumentavgift av tomteverdi, seksjoneringsgebyr til megler, tinglysningsgebyr skjøte, evt. tinglysningsgebyr for pantobligasjon og oppstartskapital til sameiet (samlet ca. kr. 41.000,-).
Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr.			

			

					

+ omk.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT PÅ FØLGENDE MÅTE:
Lån (bank, kont.pers., tlf.)						

kr.

Egenkapital ved salg av egen bolig (adresse:)		

”

Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) :					
”
									
							
Totalt: kr
Kjøper er inneforstått med at finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler senest 5 virkedager etter
at avtale om kjøp er inngått. Det gjøres oppmerksom på at delinnbetaling, 10% av kjøpesummen betales ved kontraktinngåelse, resterende del av kjøpesummen og omkostninger betales ved overtagelse. Dette beløpet skal innbetales til klientkonto 1080 07 41888 hos EiendomsMegler1 Østfold & Akershus AS. Resterende beløp innbetales ved overtagelse av leiligheten. Renter på innbetalt kjøpesum tilfaller selger etter fremlagte garantier iflg. bustadsoppføringsloven. Avgitt kjøpserklæring
kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om
avtaler av 31. mai 1918. Selger gjør oppmerksom på at de fremlagte tegninger for prosjektet ikke er ende-lige, og at det vil
kunne komme tilpasninger eller endringer til disse. Endringer som ikke vesentlig endrer prosjektets karakter, gir ikke kjøper rett
til å reforhandle eller gå ifra avtalen. Selger tar for øvrig forbehold om at tilstrekkelig antall leiligheter blir forhåndssolgt, og at
endelig offentlig godkjenninger blir gitt. Leilighetene er alle nye og blir organisert i et sameie som selveierleiligheter. Tomten er
eiet. Ligningsverdien for leiligheten blir fastsatt av ligningsmyndighetene etter ferdigstillelse.
Eventuelle betingelser/forbehold:

BRA

P-ROM

TYPE

PRIS LEILIGHET

PRIS GARASJE

TOTAL PRIS

221 C

50,6 m2

47,6 m2

2 rom

2 660 000

200 000

2 860 000

221 G

65,7 m2

62,1 m2

3 rom

3 100 000

200 000

3 300 000

221 F

82,5 m2

78,3 m2

3 rom

3 590 000

200 000

3 790 000

221 D

75,4 m2

71,6 m2

3 rom

3 490 000

200 000

3 690 000

222 C

50,6 m2

47,6 m2

2 rom

2 850 000

200 000

3 050 000

222 G

65,7 m2

62,1 m2

3 rom

3 300 000

200 000

3 500 000

222 F

82,5 m2

78,3 m2

3 rom

3 980 000

200 000

4 180 000

222 D

75,4 m2

71,6 m2

3 rom

3 780 000

200 000

3 980 000

223 L

97,6 m2

93,9 m2

3 rom

5 040 000

200 000

5 240 000

223 M

103,1 m2

98,2 m2

3/4 rom

5 480 000

200 000

5 680 000

223 B

75,4 m2

71,6 m2

3 rom

3 980 000

200 000

4 180 000

224 L

97,6 m2

93,9 m2

3 rom

5 140 000

200 000

5 340 000

224 M

103,1 m2

98,2 m2

3/4 rom

5 580 000

200 000

5 780 000

224 B

75,4 m2

71,6 m2

3 rom

4 080 000

200 000

4 280 000

225 K

97,5 m2

93,8 m2

3 rom

5 490 000

200 000

5 690 000

225 N

137,0 m2

130,5 m2

4 rom

6 900 000

200 000

7 100 000

Omkostninger utgjør ca. kr. 41.000,- pr. leilighet (dokumentavgift, tinglysing av skjøte og panteoblikasjon, grunnboksutskrift
og seksjoneringsgebyr).
Selger står fritt til å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.

Kjøper 1									

Sted:

Fødsels- og personnr. (11 siffer)								

Dato:

Kjøper 2			

40

Fødsels- og personnr. (11 siffer)							
Adresse									
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Sign:

E-post								
Tlf. privat / mobil / arb.									

Sign:

FOR EIENDOMSMEGLER:
Akseptert

Avslått

v/selger:						

pr. tlf., dato:			

kl.

Finansiering sjekket den			
Kommentar:				Sign:

www.solebolig.no

BUDSJETT FELLESKOSTNADER 1. DRIFTSÅR
Fellesutgifter:

AREAL BRA

P-ROM

FELLESKOSTNADER*
PER MND

221 C

50,6 m2

47,6 m2

868,-

100,-

174,-

1 142,-

221 G

65,7 m2

62,1 m2

1 124,-

100,-

174,-

1 397,-

221 F

82,5 m2

78,3 m2

1 412,-

100,-

174,-

1 686,-

221 D

75,4 m2

71,6 m2

1 293,-

100,-

174,-

1 567,-

222 C

50,6 m2

47,6 m2

868,-

100,-

174,-

1 142,-

222 G

65,7 m2

62,1 m2

1 123,-

100,-

174,-

1 397,-

222 F

82,5 m2

78,3 m2

1 412,-

100,-

174,-

1 686,-

222 D

75,4 m2

71,6 m2

1 293,-

100,-

174,-

1 567,-

223 L

97,6 m2

93,9 m2

1 668,-

100,-

174,-

1 942,-

223 M

103,1 m2

98,2 m2

1 753,-

100,-

174,-

2 027,-

223 B

75,4 m2

71,6 m2

1 293,-

100,-

174,-

1 547,-

224 L

97,6 m2

93,9 m2

1 668,-

100,-

174,-

1 942,-

224 M

103,1 m2

98,2 m2

1 753,-

100,-

174,-

2 027,-

224 B

75,4 m2

71,6 m2

1 293,-

100,-

174,-

1 547,-

225 K

97,5 m2

93,8 m2

1 668,-

100,-

174,-

1 942,-

225 N

137,0 m2

130,5 m2

2 348,-

100,-

174,-

2 622,-

LEILIGHET

42

Vaktmestertjenester
70000
Fellestrøm
50000
Forsikringspremie
38000
Forretningsfører
50000
Drift og service
45000
Diverse
20000
		
Sum
273000

FASTE FELLESUTGIFTER
Bidrag grønt Renovasjon

SUM
FELLESUTGIFTER

Dette er stipulerte priser og vi tar forbehold om feil i oppsettet.
Via felleskostnadene betaler hver leilighet ca. kr. 1.150,- årlig til vedlikehold av de grønne friområdene.
Regningen på kommunale avgifter sendes til hver leilighet.
Kommunale avgifter belastes etter forbruk. En normal husstand kan forvente et forbruk på ca. 75 m3. Dette tilsvarer ca. kr. 3.300,- årlig. I
tillegg kommer det et fastgebyr på ca. kr. 3.009,- per år.

www.solebolig.no

SÅNER INVEST AS
Bak selskapet står Olav
Breivik og Thorleif Hersleth,
som innehar lang og allsidig
kompetanse i prosjektgjennomføring innen flere fagområder.
Sole er planlagt utbygd i et
langsiktig perspektiv. Vi bygger i naturlige faser, og gjør
området trinnvis helt ferdig før
vi begynner på neste. Nøye
planlegging sikrer et godt
bomiljø fra første dag. Beliggenheten og miljøet rundt oss i
Vestby er en av våre kjæreste
ressurser, og blant mange
som passer på er Naturvernforbundet; “- Vi ønsker et rikt
kulturlandskap og bevaring av
det biologiske mangfoldet.”
Naturvernforbundet i Vestby
støtter Soleplanene som tar
hensyn til effektiv arealbruk,
grønne lunger, lokale biotoper
og effektiv energibruk.

ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ - 900 34 222

www.solebolig.no
Vestbytorget
1540 Vestby
TLF. 64 95 33 33

Erik Nickelsen
e.nickelsen@em1vestby.com
TLF: 913 47 123

Daniel Lislerud
daniel@em1vestby.com
TLF: 470 90 870

Ellen Gundersen
e.gundersen@em1vestby.com
TLF: 915 22 745

