Store, lekre borettslagleiligheter.
Korsvikveien 6 og 8

KORSVIKVEIEN 6 & 8!
Ditt nye hjem?

KORSVIKVEIEN 6/8 BORETTSLAG / SANDEFJORD

Nøkkelinformasjon
Pris:
Omkostninger:
Felleskostn.:
Entreprenør:
Byggherre:
Selger:
Boligtype:
Eierform:
Tomtetype:
Bra:
Oppdragsnr.:

fra 1 636 000,- til 1 876
000,- + omk.
fra 67 310,fra 8 209,- til 9 109,Eventyrhus AS
Korsvikveien AS
Korsvikveien AS
Leilighet
Borettslag
Fellestomt
fra 92 m² til 105 m²
68199002

Se prisliste for fullstendig pris og
kostnadsoversikt

Meglers ord
Lekre leiligheter med delikate og moderne farge- og materialvalg. Her får
du følelsen av å bo på hotell rett ved sjøen.
Jeg har gleden av å
presentere dere for disse
lekre andelsleilighetene i
Korsvikveien.
Leilighetene ligger kun en
liten spasertur fra Korsvik,
Tangen og vakre Asnes. Her
kan man fint si at
eiendommen er omringes av
sjø og flotte badestrender.

Har man båt i nærheten er
det kort vei inn til bryggene
ved indre havn for en deilig
lunsj. Utover fjorden har
man populære holmer og
badestrender. Korsvik/Asnes
ligger ca. 4,5 km ut på
Vesterøya og har mange fine
fasiliteter i området.
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Jeg gleder meg til å vise
disse lekre leilighetene og
ønsker dere velkommen til
visning!

Eiendomsmegler MNEF

Thomas Otterbech
Telefon: 33 43 83 60
Mobil: 97 08 70 56
E-post: to@aktiv.no
Aktiv Eiendomsmegling
Sandefjord og Andebu
Rådhusgata 17, 3211 Sandefjord

KORSVIKVEIEN 6/8 BORETTSLAG / SANDEFJORD

3

Korsvikveien
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Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet/selskapet/eiendommen
Korsvikveien er et utbyggingsområde
som skal utbygges over 2 byggetrinn.
Korsvikveien Borettslag består av totalt
10 leiligheter.
Boligene vil bli solgt som
andelsleiligheter og er tilknyttet USBL
Sandefjord.
Forventet fremdrift
Hus 1 (4 leiligheter) er snart
ferdigbygget og vil være klart for
overtagelse våren 2020. Byggetrinn 2
(6 leiligheter) starter når 50% av det
totale prosjektet er solgt. Alle
leiligheter forventes å være ferdig
våren 2021
Beliggenhet
Velkommen til Korsvikveien. Disse
leilighetene ligger kun en liten
spasertur fra Korsvik, Tangen og ikke
minst Asnes. Man kan fint si at
eiendommen er omringet av sjø og
flotte badesteder. Har man båt i
nærheten er det kort vei inn til
bryggene ved indre havn for en herlig
lunsj, om man skulle ønske det på en
deilig soldag. Utover fjorden har man
populære holmer og badesteder.
Korsvik/Asnes ligger ca. 4,5 km. ut på
Vesterøya og har mange fine fasiliteter
i området.

Asnes camping byr på fin strand og
stupebrett. Av andre kjente badesteder
kan vi nevne Langeby og Vøra som
ligger noe lengre ut på Vesterøya. Om
man ønsker båtplass er det flere
offentlige og private bryggeanlegg hvor
man kan søke om båtplass.

Torp flyplass ligger ca. 15 minutter
unna, togstasjonen ca. 6. minutter
unna og det er ca. 10. minutter i bil ut
på E-18.
Adkomst
Fra Sandefjord sentrum følger man
skilt mot Vesterøya. Etter å ha tatt til
høyre i siste rundkjøring ved Kilen, tar
man neste vei til høyre inn
Framnesveien. Følg denne over i
Veløyveien. Etter avkjøringen til Asnes
tar man neste vei til venstre,
Korsvikveien. Eiendommen ligger på
venstre hånd etter ca. 200m.

Om man ønsker is eller godteri, eller
bare trenger enkle matvarer som man
har glemt på butikken, ligger Mix
Snarkjøp i få minutters gange unna
leilighetene.
Området sokner til Vesterøya
barneskole som er en populær skole
med fine fasiliteter

Det vil bli satt opp visningsskilt under
visning.

Vesterøya idrettspark har nylig blitt
utvidet og har et meget godt miljø for
mange idretter som blant annet
håndball og fotball. Nå er det også
bygget en av Sandefjords største
idrettshaller på oversiden av
fotballbanen, så alt man kan tenke seg
av arrangementer og sportslige
aktiviteter vil ligge i nærområdet.

Byggemåte
Leveransebeskrivelse for Korsvikveien
6 og 8, Sandefjord Pr. 21/01-2020
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å
orientere om bygningens viktigste
bestanddeler og funksjoner. Det kan
forekomme avvik mellom
leveransebeskrivelse og plantegninger.
I slike tilfeller er det alltid
leveransebeskrivelsen som er
retningsgivende.

Det er flere nærliggende butikker,
barnehager og skoler i området. Det er
også gode bussforbindelser inn til
sentrum eller videre ut på Vesterøya.
Disse leilighetene ligger midt i
smørøyet for de som ønsker en bolig
med nærhet til sjø, gode
naturmuligheter og en kort busstur
eller kjøretur inn til byen.

I prinsippet er byggets form,
konstruksjon, standard og kvalitet
fastlagt. Da prosjektet fortsatt er i
prosjekteringsfasen, er alle
opplysninger i leveransebeskrivelsen
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gitt med forbehold om rett til uten
forutgående varsel å gjøre endringer
som er hensiktsmessige og
nødvendige, eksempelvis pga.
offentlige pålegg, byggesakskrav og
lignende, uten at den planlagte
generelle standard forringes i
nevneverdig grad.
Vindusplasseringen i den enkelte
leilighet kan avvike noe fra de generelle
planer, som følge av bl.a. den
arkitektoniske og statiske utformingen
av bygget.
Boligene vil bli oppført iht. tekniske
forskrifter av 2017 (TEK 17).
KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med
bærekonstruksjon i treverk, elementer.
Fasadeveggene utføres dels med
bindingsverk.
Utvendig er veggene hovedsakelig
kledd med trekledning og plater.
Balkonger blir oppsatt med utvendige
synlige søyler. Rekkverk oppføres i stål
og glass, i henhold til forskriftene.
Balkongdekker er som en utvendig
konstruksjon å anse, mindre
ansamlinger av vann vil derfor kunne
oppstå på gulvflaten. Balkongdekker er
i ubehandlet i tett tekket dekke, med
impregnert terrassedekke.
Innvendige vegger av stål-/trestendere
og kledd med gipsplater. Mineralull i
alle innvendige vegger.

Leilighetsskillevegger er bygd som
lydvegger, to vegger med luft imellom,
dobbel gips på begge sider.
Himling sparklet og malt gips.
Yttertak utført i treverk ¨sandewich
løsning¨. Utvendig isolasjon, fallkiler
og topptekking.
Etasjehøyde i leilighetene er 2,50 m.
Nedforede partier får fri høyde 2,252,35 m.
TEKNISK ANLEGG
Ventilasjon
Det blir montert mekanisk avtrekk fra
våtrom og kjøkken med tilluft via
spalteventiler i vinduer og/eller ventiler
i fasade. Lydventiler kan bli montert i
yttervegg der dette eventuelt er
nødvendig. Disse bygger i så fall noe ut
fra innvendig veggflate.
Avtrekksvarmepumpe med Fancoil.
(Innbygget viftekonvektorovn)
Elektrisk
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i
leiligheten, bortsett fra enkelte
fremføringer til lys og stikk under
overskap på kjøkken og i boder, samt
eventuelt andre nødvendige synlige
kabelføringer langs lydvegger. Antall
elektriske punkt iht. til NS 3931 (1984
utg.). Alle elektriske punkter er plassert
på vegg. Takpunkt monteres ikke. Det
leveres utelampe på balkong/terrasse.
Det leveres 75 elektriske punkter.

Sikringsskap og fordelingsboks for
svakstrøm (tele og antenne) plasseres i
bod eller i entré.
Inntaksskap med hovedsikring med
målere plasseres utvendig til høyre for
inngangs parti mot carport

kjøkkentegning for omfang og eksakt
leveranse vil bli utarbeidet senere i
samarbeide med utførende
entreprenør. Det leveres oppvaskbenk
med stålbeslag, avtrekkshette over
komfyr. Hvitevarer leveres fra Siemens.

Oppvarming
Det blir varmekabel på bad og
vaskerom. Fancoil plasseres i stue/
kjøkken.
Mulighet vannboren gulvvarme (tilvalg)

Bad
Baderomsinnredning fra Vikingbad,
type Mie hvit høyglans 90cm eller
lignende. Egen baderomstegning for
omfang og eksakt leveranse vil bli
utarbeidet. Nedfelt servant, speil og
opplegg for vaskemaskin (evt. i annet
våtrom), Novodisc led lampe leveres
som lyskilde. Alt sanitærutstyr blir

Gasspeis
Kan leveres som tilvalg.
Tegninger av tekniske anlegg
Tekniske anlegg og fremføringer til
disse blir ikke inntegnet på tegninger
som omfattes av kjøpekontrakt.
Endelig plassering av disse
bestemmes av selger basert på hva
som er hensiktsmessig og nødvendig.
Vertikale føringsveier og sjakter, kan bli
endret noe i plassering og størrelse når
endelige tekniske tegninger er klare.
UTSTYR
Kjøkken
Kjøkkeninnredning fra Sigdal type UnoHvit eller lignende. Benkeplate i
laminatutførelse med avrundet kant.
Det presiseres spesielt at
plantegninger og tegninger i
salgsoppgaven ikke gir et riktig bilde av
kjøkkeninnredningen som leveres som
standard innredning. Egen
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levert i hvit utførelse. Dusjarmatur
leveres montert på vegg, og det
monteres dusjvegger, eller dusjhjørne.
Badekar leveres ikke.
Dersom tørketrommel monteres på bad
forutsettes det kondenstørketrommel.
Garderobe
Skyvedørsgarderobe i entre,
garderobeinnredning hovedsoverom,
og kombigarderobe i soverom 2.
Innvendige dører
Hvite dører med hvite karmer. Dørene
leveres ferdig behandlet fra fabrikk.
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Stål dørvridere. Terrassedører leveres 2
stk. sidehengslet og en heve/skyvedør.
Gulvlister/gerikter/taklister
I rom med eikeparkett leveres gulveikelister, ellers fabrikk malt/lakkert.
Alle utforinger/gerikter rundt vinduer
og dører leveres ferdig fabrikk malt/
lakkert, synlige spikerhoder/skruehoder
etterbehandles. Taklister leveres i enkel
utførelse.
Vinduer/vindusdører
2-lags energiglass. Leveres fabrikk
malt/lakkert.
Hovedinngangsdør til leilighet
Hovedinngangsdør leveres i
fabrikkmalt utførelse. FG-godkjent
sikkerhetslås leveres.
Porttelefon
Det monteres et ringetablå ved hver
hovedinngang.
Innvendig ved entrédør, monteres
porttelefon med monitor for
kommunikasjon og fjernåpner av
ytterdør.
TV/radio
1 stk. tomt røropplegg for TV- og data
for signal i vegg.
Diverse utstyr
Brannslukningsutstyr i henhold til
forskrifter.
FELLESAREAL
Inngangsforhold

Hovedinngangen til leilighetene ligger i
1. etasje med innvendig trapp og heis
som går til andre etasje. Det leveres flis
på gulv i hovedinngangsparti i 1.
etasje, gulvbelegg i trapp og gulv i
andre etasje.
Postkasser plasseres ved
hovedinngang.

datert XX. Arealene i salgsoppgaven og
annet markedsføringsmateriale er
oppgitt i bruksareal (BRA) og er å
betrakte som et omtrentlig areal.
Størrelse på de enkelte rom kan avvike
noe, slik at et rom kan bli større og et
annet bli mindre. Det kan oppstå
mindre avvik mellom teoretisk og
virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er
arealet innenfor leilighetens
omsluttede vegger inkl. eventuell
innvendig bodareal. Utvendig bodareal
er ikke medregnet. Arealet som er
oppgitt på de enkelte rom er rommets
netto gulvareal. Man kan derfor ikke
summere rommenes nettoarealer og få
frem bruksarealet.

Heis
Løfteplattform leveres i type Motala
2000
Boder
I tillegg til bod eller skap inne i
leiligheten får hver leilighet 1 stk.
sportsbod i carport. Hver bod leveres
med vegger av tre, og malt dør.
Overflater leveres ubehandlet. Det blir
lys og dobbeltstikk i bod. Samt tomt
trekkerør for elbil legges inn i bod.
Utomhusarbeider
Fellesområdene utføres med asfalterte
gårdsplass, belysning, og felles
uteområde. Det vil bli beplantning og
grøntarealer. Selger forbeholder seg
retten til å bestemme endelige
utforming og materialvalg.

Prosjektets arealer:
Bruksareal: fra 92 til 105 kvm
Følgende rom vil inngå i primærrom:
Gang, stue, kjøkken, 2 bad og 2
soverom.
Følgende rom vil inngå i sekundærrom:
Innebod.
Arealene er beregnet etter Norsk
Standard 3940. BTA-arealet angir
leilighetens gulvareal med utvendige
vegger og halvparten av veggen mot
naboleiligheten/gang. BRA-arealet
angir boarealet inklusive innvendig
bod. P-rom arealet angir leilighetens
bruksareal av primærdel. De oppgitte
arealene i markedsføringen er hentet
fra byggetegningene.

Areal
Arealberegningene er angitt i henhold
til målereglene i Norsk Standard
Veileder til NS 3940 og retningslinjer
for arealmåling.
Beregningene er foretatt av arkitekt/
utbygger og er oppmålt etter tegninger,
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Boligens terrasse og utvendige
bodarealer kommer i tillegg.
Tomt/tomteareal
Felles tomt på ca. 2.850 kvm som
tilhører borettslaget. Tomten
opparbeides i henhold til vedlagte
utomhusplan, med de krav som
fremgår av reguleringsbestemmelsene
i forhold til opparbeidelse av eventuelle
gangstier, lekeplasser og grøntareal.
Eksakt tomteareal vil foreligge etter
sammenføying/fradeling ved endelig
oppmåling utført av kommunen.
Tomten disponeres av
borettslagseierne iht.
seksjonsbegjæring/
borettslagsvedtekter.
I tillegg til andelen vil kjøper bli eier av
en ideell andel av tomten. Borettslaget
har felles ansvar for drift og
vedlikehold av fellesarealene.
Parkering
Det medfølger carport til hver andel.
Det er 2 felles gjesteparkeringsplasser
til borettslaget. Ellers gateparkering
etter gjeldende bestemmelser.
Det vil bli lagt opp trekkerør til
carporten som gir mulighet for El-bil
lader som tilvalg.
Selger forbeholder seg retten til å
organisere carportene og boder på den
måten som finnes mest
hensiktsmessig før overtagelse.

Som tilvalg vil det være mulig å gjøre
carporten om til garasje. Kontakt
megler for mer info og priser.
Boder
1 innebod og 1 utebod
Utebodene planlegges seksjonerte
som tilleggsareal til boligen, det vil da
bli naturlig at carporten i forkant av
boden medfølger seksjonen. Dersom
selger finner det hensiktsmessig, kan
disposisjonsretten til carporten bli
vedtektsfestet. Det gjøres
oppmerksom på at en vedtektsfestet
disposisjonsrett ikke kan gjøres
evigvarende ihenhold til
eierseksjonsloven (maksimalt 30 år iht.
dagens eierseksjonslov) Vedtektene
kan endres ved 2/3 flertall i
generalforsamlingen.
Utstyr
Se punkt utstyr under standard.
Internett/TV
Fiber fra Altibox
Ventilasjon
Ventilasjon
Det blir montert mekanisk avtrekk fra
våtrom og kjøkken med tilluft via
spalteventiler i vinduer og/eller ventiler
i fasade. Lydventiler kan bli montert i
yttervegg der dette eventuelt er
nødvendig. Disse bygger i så fall noe ut

fra innvendig veggflate.

ferdigstilt, og overtakelsesforretning på
disse arealene avholdt, etter
overtakelse av leiligheten.

Avtrekksvarmepumpe med Fancoil.
(Innbygget viftekonvektorovn)

Dersom de utvendige arealene ikke er
ferdigstilt ved overtakelse av
leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 %
av kjøpesummen dersom annet beløp
ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres
så snart arbeidet praktisk kan utføres
av hensyn til årstid. Selger er forpliktet
til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe
ferdigattest innen rimelig tid og senest
før den midlertidige brukstillatelsen er
utløpt.

Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført
endrings- og tilleggsarbeider etter
særskilt avtale. Alle endrings- eller
tilleggsarbeider skal avtales skriftlig
mellom partene og i avtalen skal det
redegjøre for pris og ev. fristforlengelse
som følge av endringene. Kjøperes rett
til å få utført endrings- eller
tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av
kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for
sin leilighet gjennom prosjektets
fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli
utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre
som viser hva man kan velge. Det er en
forutsetning at endringene er i samsvar
med kravene som fremkommer av
gjeldende teknisk forskrift.
Partene kan kreve justering av det
avtalte vederlag i henhold til
bustadoppføringslovas regler om
endringer og tilleggsarbeid, jf.
bustadoppføringslova. § 9 og § 42.
Selger kan kreve tilleggsvederlag for
nødvendige kostnader som kommer av
forhold på kjøpers side.
Utomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli
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Når borettslaget er etablert og
overtakelse av fellesarealer skal
foretas, vil selger innkalle styret til
overtakelsesforretning for
borettslagets fellesarealer.
Leilighetenes utomhusarealer vil få
asfaltert gårdsplass, gressplen og noe
beplantning. Dette vil bli ferdigstilt mot
slutten av prosjektets fase. Det kan
forekomme mindre endringer (vi gjør
oppmerksom på at fasadetegninger/
illustrasjoner er en illustrert fremstilling
og flere avvik kan fremkomme ved
ferdigstillelse av uteområdene)

Dette er en perfekt leilighet for par, eldre som yngre, med eller
uten barn. Vi gleder oss til å se deg på visning, velkommen!
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Stuen
Det er plass til stor sofagruppe og
spisebord i dette rommet, og dette er
selve hjerterommet i leiligheten. Det
er lyst og luftig!
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Kjøkken
Her kan kokken være sosial sammen
med gjestene mens han henger over
grytene. Kjøkkeninnredning har slette
hvite fronter med integrerte
hvitevarer.

Her kan en bedre middag nytes!
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Dette soverommet vender inn mot den rolige hagen.
Lune fargetoner og eget klesrom finner du her inne.
Dette er vel alle jenters drøm? I tillegg til eget klesrom
er det inngang til hovedbad. Utrolig praktisk i en
hektisk hverdag!
15
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Badet
Badet gir deg virkelig følelsen av et
eget velværerom. Dype bruntoner på
flisen gjør dette badet ekstra
behagelig og delikat. Her kan du lage
din egen spaavdeling. Badet er
installert med servant, dusjhjørne,
toalett og det er opplegg for
vaskemaskin.

Her får du en god start på
dagen!
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Korsvikveien 6/8 Borettslag
kjøpesum tilsvarende prisantydning.
Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Andel fellesgjeld følger boligen og skal
således ikke innbetales ved
overtakelse.
Hus 1 (4 leiligheter)
1. etg. venstre Kr. 1.636.000,- +
fellesgjeld og omk.
1. etg. høyre Kr. 1.636.000,- +
fellesgjeld og omk.
2. etg. venstre Kr. 1.716.000,- +
fellesgjeld og omk.
2. etg. høyre Kr. 1.716.000,- +
fellesgjeld og omk.
Hus 2 (6 leiligheter)

Økonomi/
betalingsbetingelser

5 000,- (Andelskapital)

Priser
Priser fra kr. 1 636 000,- (NB: prisen er
fast)
2 454 000,- (Andel av fellesgjeld)

4 157 310,- (Totalpris inkl.
omkostninger)
Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte
totalsum er beregnet ut fra kjøpesum
tilsvarende andelsleilighet med lavest
salgssum, jfr prisliste. Det tas
forbehold om endring i gebyrer. Andel
fellesgjeld følger boligen og skal
således ikke innbetales ved
overtakelse.Vi gjør oppmerksom på at
ovennevnte totalsum er beregnet ut fra

4 090 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
61 350,- (Dokumentavgift)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument)
480,- (Tingl.gebyr skjøte)

1. etg: venstre Kr. 1.860.000,- +
fellesgjeld og omk.
1. etg: midten Kr. 1.780.000,- +
fellesgjeld og omk.
1. etg: høyre Kr. 1.820.000,- +
fellesgjeld og omk.
2. etg: venstre Kr. 1.876.000, - +
fellesgjeld og omk.
2. etg: midten Kr. 1.800.000,- +
fellesgjeld og omk.
2. etg: høyre: Kr. 1.836.000,- +
fellesgjeld og omk.
Det er mulig å innløse hele eller deler
av fellesgjelden dersom det er
ønskelig.
Se vedlagte prisliste for spesifisering
av fellesgjeld og fellesutgifter hvor hver
enhet.

67 310,- (Omkostninger totalt)
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Stipulerte felleskostnader
Felleskostnader vil avhenge av hvilke
tjenester borettslaget ønsker utført i
felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
Felleskostnadene er stipulert til ca. kr.
29,50,- pr. kvm. Bra. pr. mnd. før
fellesgjeld. Med rentekostnader på
fellesgjeld ca. kr. 90 pr. kvm Bra pr.
mnd. Det skal dekke bl.a. avsetning til
vedlikehold av fellesarealer/evt.
garasje/carport, a konto fellesstrøm,
abonnement kabel-tv/internett,
forretningsførsel, forsikring bygg (ikke
innbo) og fellesarealer og andre
driftskostnader.
Det tas forbehold om endringer i
stipulerte fellesutgifter, da dette er
basert på erfaringstall.
Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Sandefjord
kommune. Det gjøres oppmerksom på
at det kan komme endringer i
regelverket knyttet til eiendomsskatt.
Beregning av eiendomsskatt vil kunne
avhenge av om boligen er primær- eller
sekundærbolig.
Oppgjør
Selger kan velge å stille garanti etter
bustadoppføringslova § 47 som
sikkerhet for forskuddsinnbetalingen
som er 10% av kjøpesum. Den skal
betales ved kontraktinngåelse. Dette
innebærer at utbygger kan disponere

forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra
det tidspunkt garantien foreligger.
Eventuelle renter av forskuddsbeløpet
tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og
til selger etter at garantien er stilt.
Dersom selger ikke velger å stille
garanti vil forskuddsbetalingen bero på
meglers klientkonto inntil skjøte er
tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller
tilleggsarbeider bestilt gjennom selger,
faktureres direkte fra selger når
vedkommende endrings- og/eller
tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall
på faktura er forut for overtakelse, må
selger stille garanti i henhold til
bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt
selger må hjemmel til leiligheten være
overført kjøper, jf.
bustadoppføringslova §46.
Budgivning
Alle bud/kjøpsbekreftelser skal inngis
skriftlig til megler. Benytt
TryggBudgivning for å registrere ditt
bud elektronisk. Dette er en enkel og
sikker løsning som lar deg signere
budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Kontakt megler for mer informasjon.
Et bud er bindende for budgiver når
budet er kommet til selgers kunnskap.
Selger står fritt til å akseptere eller
forkaste enhver kjøpsbekreftelse.
Ved aksept av bud anses bindende

avtale om kjøp som inngått. Avtalen
inngås på bakgrunn av opplysninger i
salgsoppgave med vedlegg og
eventuelle forbehold i bud.
Salgsoppgave med vedlegg og
akseptbrev fungerer som midlertidig
kontrakt inntil kjøpekontrakt er
utarbeidet og signert.

Forsikring
Hele byggeprosjektet vil bli
fullverdiforsikret frem til overtakelse.
Forsikringen gjelder også materialer
som er tilført leiligheten, jf.
bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I
brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller
erstatningssummen selger, som
snarest mulig plikter å gjenopprette
skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget
tegne egen forsikring for bygningene
som inngår i borettslaget. Selger skal
se til at borettslaget har tegnet slik
forsikring før han avvikler sin
forsikring. Kjøper tegner egen innboog løsøreforsikring fra overtakelse.
Alle leilighetene vil være forsikret
gjennom fellespolise og dette er
inkludert i fellesutgiftene.

Borettslaget/
Forretningsfører
Velforening
Dersom en rasjonell forvaltning av
fellesareal eller offentlig myndighet
krever det, kan selger etablere
velforening eller lignende. Fellesarealet
disponeres av borettslaget og forvaltes
etter styrets bestemmelser.

Pengeheftelser
Leiligheten leveres fri for
pengeheftelser med unntak av at
borettslaget har legalpant for forfalte
felleskostnader og andre krav som
følger av borettslagsforholdet iht.
burettslagsloven § 5-20. Pantet er
begrenset oppad til 2G (G =
folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter
Det er utarbeidet et utkast til egne
vedtekter for borettslaget som ligger
vedlagt denne salgsoppgaven.
Dyrehold
Dyrehold er tillatt iht. sameiet/
borettslagets husordensregler.
Utleie
Vanlige forskrifter for utleie av
borettlagleiligheter gjelder. Styres skal
varsles og søkes for utleie.

Offentlige forhold
Eiendommens betegnelse
Korsvikveien Borettslag gnr. 111 bnr.
152/133 andelsnr. 1-10.
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Vei/vann/avløp
Eiendommen er tilknyttet kommunalt
ledningsnett via private stikkledninger.
Borettslaget er ansvarlig for private
stikkledninger til bygningen.
Eiendommen har adkomst via
kommunal vei.
Formuesverdi
Likningsverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Likningsverdien
fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes
av Statistisk Sentralbyrå.
Likningsverdien for primærboliger (der
boligeier er folkeregistrert per 1.
januar) og sekundærboliger (alle andre
boliger man måtte eie) fastsettes etter
forskjellige brøker. For mer informasjon
se www.skatteetaten.no.
Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger i et uregulert
område, men er i kommuneplan datert
22.05.2014 er avsatt til:
Boligbebyggelse. Utsnitt av plan med
tilhørende bestemmelser kan fås ved
henvendelse til megler.
Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på
eiendommen kan påheftes servitutter/
erklæringer som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet, deriblant erklæring
som regulerer drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og vedlikehold
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av energi nettverk m.m.
Konsesjon/odel
Ikke relevant for denne eiendommen

Avtalemessige forhold
Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges
leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere
som ønsker å erverve bolig til eget
bruk. Bustadoppføringslova kommer
ikke til anvendelse der kjøper anses
som profesjonell/investor, eller når
leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller
vil handelen i hovedsak reguleres av
avhendingslova. Selger kan velge å
selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på
ny eier.
Forbehold
Det tas forbehold om at selger har
oppnådd salg tilsvarende minimum 50
% av brutto salgsverdi
Det tas forbehold om at
igangsettingstillatelse
(bygningsarbeider) er gitt innen 12
mnd. Igangsettelse av prosjektet
forutsetter 50 % forhåndssalg. Dersom
dette ikke oppnås står utbygger fritt til
å annullere inngåtte kontrakter innen
avtalt frist. Det tas forbehold om

offentlig saksbehandling og
godkjenning. Selger skal uten ugrunnet
opphold varsle kjøper skriftlig når
grunnlaget for forbeholdene er falt bort,
samt dato for bortfallet. Dersom selger
gjør forbeholdene gjldende, bortfaller
kjøpekontrakten som er inngått mellom
partene. Beløp som kjøper har innbetalt
med tillegg av eventuelt opptjente
renter utbetales til kjøper. Selger står
fritt til på et hvilket som helst tidspunkt
velge å frafalle forbeholdene selv om
forutsetningene/ forbeholdene ikke er
oppfylt.

Plantegninger og illustrasjoner som
viser ulike innredningsløsninger er
ment som illustrasjoner for mulige
løsninger og inngår ikke i
standardleveransen. Tegningene i
prospektet bør ikke benyttes som
grunnlag for nøyaktig møbelbestilling,
både fordi endringer vil kunne
forekomme og fordi målestokkavvik vil
kunne forekomme ved trykking/
kopiering.
Om det blir nødvendig å gjennomføre
vesentlige endringer ut over de
forannevnte, plikter selger å varsle
kjøper om endringene uten ugrunnet
opphold.

Øvrige forbehold
Selger tar forbehold om endringer i
forhold til opplysninger gitt i
salgsoppgaven og teknisk beskrivelse
med hensyn til konstruksjon og
materialvalg, fargevalg og
arkitektoniske løsninger, herunder bl.a.
mindre endringer av planløsninger. Det
tas spesielt forbehold om endringer og
justeringer som er hensiktsmessige og
nødvendige for plassering av sjakter og
kanaler, herunder innkassinger av
kanaler/føringer som ikke er vist på
tegningene. Eventuelle endringer skal
ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Endringer i lov eller forskrift, nye
offentligrettslige krav eller vedtak som
regulerer forhold knyttet til selgers
ytelse, er kjøpers ansvar med mindre
selger ved avtaleinngåelse var kjent
med, eller burde være kjent med
endringene. Ev. økte kostnader dekkes
av kjøper. Slike kostnader vil medføre
en tilsvarende økning i det avtalte
vederlaget for kjøper. Selger skal uten
ugrunnet opphold varsle kjøper om
endringene og de konsekvenser dette
innebærer.

Kjøper er forpliktet til å godta de
endringer for leiligheten som måtte
følge av eventuelle krav satt av
kommune eller annen offentlig
myndighet.

Selger forbeholder seg retten til å
endre priser og betingelser for alle
usolgte enheter uten forutgående
varsel til øvrige kjøpere. Videre tas
forbehold om å leie ut usolgte enheter.
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Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal selger
stille garanti for oppfyllelse av sine
forpliktelser etter avtalen, jf.
bustadoppføringslova. § 12. Dersom
selger har tatt forbehold skal garanti
stilles straks etter at forbeholdene er
bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av
kjøpesum i byggeperioden frem til
overtakelse. Beløpet økes deretter til 5
% av kjøpesummen og gjelder i fem år
etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet både
for selve leiligheten, og for ideell andel i
fellesareal, utvendige arealer, ev.
parkeringskjeller, herunder
ferdigstillelsen av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter
avtaleinngåelse kan kjøper holde
tilbake alt vederlag inntil det er
dokumentert at garanti er stilt.
Dersom det er tatt forbehold og garanti
ikke stilles straks etter at forbeholdene
er bortfalt, eller byggearbeidene
igangsettes, gis kjøper en særskilt
hevingsadgang. Kjøper kan da varsle
selger skriftlig om at de ønsker å
benytte seg av hevingsadgangen.
Selger må gis en frist på minimum ti
virkedager for å bringe forholdet i
orden.

Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før
det er stilt garanti etter
bustadoppføringslova § 12. Dersom
selger har tatt forbehold inntrer
betalingsplikten for ev. forskudd selv
om garanti ikke er stilt.
Selger vil ikke få instruksjonsrett over
midlene før garanti etter
bustadoppføringslova § 47 er stilt.
Dersom selger ikke velger å stille
garanti vil forskuddsbetalingen bero på
meglers klientkonto inntil skjøte er
tinglyst. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem
til garanti er stilt og til selger etter at
garantien er stilt.
Kjøpekontrakt
Kjøpekontrakt følger som vedlegg til
salgsoppgaven. Det skal innbetales ca.
10% av andelsverdien ved
kontraktsinngåelse.
Skjøtet
Skjøtet blir tinglyst over på ny eier etter
overtagelsen er gjennomført og
formalisert.
Salg av kontraktsposisjon
Kontraktsposisjonen kan videreselges
under forutsetning av at selger får
dokumentasjon på at ny kjøper trer inn
i kontrakten med de samme rettigheter
og forpliktelser som opprinnelige
kjøper. Det må også fremlegges
tilfredsstillende

finansieringsbekreftelse. Videresalg før
selgers forbehold er avklart vil ikke bli
akseptert. Ved videresalg påløper et
administrasjonsgebyr med kr 40.000,inkl. mva.

som er gitt i annonse, salgsoppgave
eller annen markedsføring på vegne av
selger. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at
opplysningen har innvirket på avtalen
og at opplysningen ikke er rettet i tide
på en tydelig måte.

Kjøper kan ikke benytte
boligprosjektets markedsmateriell i ev.
markedsføring for transport av
kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, forhold kjøper kjente eller
burde blitt kjent med før
avtaleinngåelsen.

Avbestilling
Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler
av denne, jf. bustadoppføringslova §§
52-54. Ved avbestilling før
igangsettingstillatelse er innvilget
påløper et avbestillingsgebyr på kr.
40.000,-. Ved avbestilling etter
innvilgelse av igangsettingstillatelse
påløper et avbestillingsgebyr på 10 %
av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg
inn i salgsoppgaven med vedlegg,
reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har
fått tilgang til. Dersom utfyllende/
supplerende opplysninger er ønskelig,
bes kjøper henvende seg til megler. Det
presiseres at det er viktig at slike
avklaringer finner sted før bindende
avtale om kjøp inngås.

Generell informasjon

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som
mangel, forhold ved leiligheten kjøper
kjente eller burde blitt kjent med før
avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til
bustadoppføringslova kap. IV.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Leiligheten skal være i samsvar med
krav stilt i lov eller i medhold av lov og
som er gjeldende på tidspunktet for
søknad om rammetillatelse.

Lov om hvitvasking
Meglerforetaket er underlagt lov av 6.
mars 2009 om tiltak mot hvitvasking
og terrorfinansiering
(hvitvaskingsloven) med tilhørende
forskrifter. Det følger av
hvitvaskingsloven at meglerforetaket

Leiligheten kan ha mangel dersom
kjøper ikke får opplysning om forhold
som selger kjente eller måtte kjenne til,
og som kjøper hadde grunn til å regne
med å få. Tilsvarende gjelder dersom
leiligheten ikke svarer til opplysning
22

er forpliktet til å foreta kundekontroll av
begge partene i handelen. Dette
innebærer at både selger og kjøper
forplikter seg til å fremlegge gyldig
legitimasjon slik at identitet kan
bekreftes før handelen gjennomføres.
Dersom slik kundekontroll ikke kan
gjennomføres er meglerforetaket
pålagt å avstå fra gjennomføring av
oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for
eventuelle kostnader og ansvar dette
kan medføre uten at det kan anføres et
kontraktsrettslig ansvar overfor
meglerforetaket.
Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies ut,
skal ha energiattest. Unntak gjelder
blant annet for frittstående bygninger
med bruksareal mindre enn 50 m2. Det
er selger/utbyggers ansvar å innhente
lovpålagt energiattest for leiligheten,
med en energiklassifisering på en skala
fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke
har fått utarbeidet energiattest og
merke på grunnlag av byggets tekniske
leveranse, må disse senest i
forbindelse med utstedelse av
ferdigattest for leiligheten.
Vederlag og rett til dekning av utlegg
Provisjon pr. enhet Kr. 45.000,- eks.
mva. markedsføring ca. kr. 19.000,Oppstart og tilrettelegging kr. 15000,Diverse andre utlegg. ca. kr. 10000,Finansiering
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Fellesgjelden blir finansiert via
Sparebank 1. Ved egen finansiering
samarbeider Aktiv Eiendomsmegling
med sparebankene i Eika Gruppen AS
og konsernets produktselskaper om
formidling av finansielle tjenester. Ta
gjerne kontakt med oppdragsansvarlig,
Thomas Otterbech på tlf 97087056 for
et uforpliktende tilbud vedrørende
finansiering. Meglerforretningene kan
motta provisjon ved formidling av
finansielle tjenester.

Eiendomsmegler MNEF
Thomas Otterbech
Tlf: 97 08 70 56
E-post: to@aktiv.no

Vedlegg
Info fra kommunen, USBL,
Byggebeskrivelse, vedtekter,
husordensregler, budsjett.
Selge bolig
Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis
verdivurdering for kjøpere i prosjektet.
Ta kontakt så kommer vi på en
befaring. Ring Thomas Otterbech på tlf
97087056 eller mail to@aktiv.no
Salgsoppgave
Salgsoppgaven er opprettet
29.01.2020 og utformet iht. lov om
eiendomsmegling av 29.06.2007.
Informasjon om meglerforetaket
Sandefjord og Andebu
Eiendomsmegling AS
Rådhusgata 17, 3211 Sandefjord
Organisasjonsnummer: 996525341
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Uteområder

Hus 1,
2 etasje Høyre

Hus 1,
2 etasje Venstre

Hus 1,
1 etasje Høyre

Hus 1,
1 etasje Venstre

Hus 2,
2 etasje Høyre

Hus 2,
2 etasje Midten

Hus 2,
2 etasje Venstre

Hus 2,
1 etasje Høyre

Hus 2
1 etasje Midten

Hus 2 ,
1 etasje Venstre

22 min

Sandefjord lufthavn Torp

7 min
4.1 km

Varden ungdomsskole (8-10 kl.)
400 elever, 17 klasser

14 min
7.3 km

Sandefjord videregående skole
1880 elever

Aldersfordeling

Godt vennskap 73/100

Naboskapet

Veldig bra 85/100

Kvalitet på skolene

Veldig trygt 89/100

Opplevd trygghet

90 520
5 942 390

Sandefjord
Norge

Eldre

6 min
3.2 km
8 min
4 km

Meny Indre Havn
Post i butikk, PostNor

24 min

20 min
1.6 km

15 min
1.2 km

2 682 230

41 805

705

Husholdninger

(over 65 år)

Coop Extra Framnes
PostNor

Dagligvare

Villa Villekulla barnehage (0-6 år)

Veraåsen barnehage
88 barn, 4 avdelinger

Veraåsen Barnehage (0-6 år)
88 barn, 4 avdelinger

Barnehager

1 674

Voksne
(35-64 år)

Personer

(19-34 år)

Unge voksne

Asnes/Tangen

Område

Ungdom
(13-18 år)

Barn
(0-12 år)

18.7 %
18.4 %
16.4 %

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sandefjord/Tønsberg/Andebu kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Sitat fra en lokalkjent

«Stille og rolig med gode solforhold og
nærhet til sjøen og badeplasser.»

5 min
2.6 km

Skagerak International School
170 elever, 9 klasser

11 min
6.9 km

5 min
2.6 km

Framnes skole (1-7 kl.)
201 elever, 12 klasser

Breidablikk ungdomsskole (8-10 k...
475 elever, 36 klasser

5 min
2.6 km

Skagerak International School (1...
190 elever, 11 klasser

Vesterøy skole (1-7 kl.)
170 elever, 9 klasser

22 min
1.8 km

11 min
5.8 km

Sandefjord stasjon
Linje R11, R11x

Skoler

3 min
0.2 km

Korsvik
Totalt 8 ulike linjer

Offentlig transport

14.9 %
14.8 %
15.4 %

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

6.9 %
7.8 %
7.1 %

Spesielt anbefalt for

15.5 %
18.4 %
21.6 %

Nabolaget Asnes/Tangen - vurdert av 40 lokalkjente

43.5 %
40.3 %
38.9 %

Korsvikveien 8
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Asnes/Tangen
Sandefjord
Norge

10%

Separert

4%

46%

Ikke gift

Enke/Enkemann

39%

Gift

Sivilstand

0%

Flerfamilier

Enslig u. barn

Enslig m. barn

4%

9%

52%

34%

Norge

40%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sandefjord/Tønsberg/Andebu kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

77% enebolig
14% rekkehus
8% annet

7 min

Fresh Fitness Sandefjord

Boligmasse

5 min

22 min
1.8 km

6 min
0.5 km

Stamina Sandefjord

Vesterøy skole
Ballspill

Vesterøya idrettsplass
Aktivitetshall, ballspill, fotball

Sport

Lett 91/100

Gateparkering

Par u. barn

Par m. barn

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 92/100

Familiesammensetning

25% i barnehagealder
43% 6-12 år
15% 13-15 år
16% 16-18 år

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Lite støynivå 94/100

Støynivået

3. Tog/T-bane

2. Buss

1. Egen bil

Primære transportmidler

NABOLAGSPROFIL

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data
basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Aktiv Sandefjord/Tønsberg/Andebu kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

KORSVIKVEIEN 6/8 BORETTSLAG / SANDEFJORD

at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde
årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå
kondensskader og muggdannelse i boligen.
å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget.
straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller
lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke
forekommer.
at balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og
beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.

4. Fellesarealer
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive
fellesarealene.

Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som
å sette opp markiser, plattinger, levegger, parabolantenne, varmepumpe eller lignende.

-

-

-

-

-

3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer
Beboerne skal sørge for:

Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy, varsles beboerne i tilstøtende
boliger i god tid.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst
mulig sjenanse for naboene, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager
bør støyende arbeider unngås.

2. Aktiviteter og støynivå
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke
forstyrrende på naboene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres
nattesøvn ikke forstyrres.

Dersom borettslaget har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr,
rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er
ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer,
besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

1. Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø
ved at alle tar hensyn til hverandre.

SIST ENDRET VED <28.01.2020>

FORELØPIGE ORDENSREGLER
FOR
KORSVIKVEIEN BORETTSLAG

7. Brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskrementer på borettslagets område.

6. Dyrehold
Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer
borettslagets regler for dyrehold.

5. Kjøring og parkering
Dersom borettslaget har innført bestemte områder for parkering og kjøring av
motorkjøretøy, benyttes disse. De som eventuelt er tildelt garasje eller egen plass, tar
først i bruk den før fellesparkeringen benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser,
gang- og sykkelveger er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig nyttekjøring.

Fellesdører skal alltid være låst. Lyset slukkes etter bruk på loft og i kjeller.

Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus
til boligene.

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. Barnevogner og sykler
kan imidlertid plasseres <på angitte plasser eller en faktisk beskrivelse>.

Søppelkasser er kun beregnet til husholdningsavfall. Papir sorteres og kastes i egne
beholdere. Glass og andre farlige gjenstander kastes også i egne beholdere for dette
formålet. Avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene.
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(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

2-2 Sameie i andel

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

(4) I tillegg har ……………………… rett til å eie inntil ………… av andelene.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti
prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert
av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og
som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller
andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å
skaffe boliger til vanskeligstilte.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan
være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(1) Andelene skal være på kroner 5 000,-.

2-1 Andeler og andelseiere

2. Andeler og andelseiere

(1) Borettslaget ligger i Sandefjord kommune og har forretningskontor i Sandefjord.
(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Usbl som er forretningsfører.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

1-1 Formål
Korsvikveien Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.

1. Innledende bestemmelser

for Korsvikveien Borettslag org. nr. ……………… tilknyttet Boligbyggelaget Usbl vedtatt på
stiftelsesmøtet den _____________.

Foreløpige vedtekter

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier.
Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i
boligbyggelaget foran.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding
om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem
hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan
skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn
tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen
nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 4-15 første ledd.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn
som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to
siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan
heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
husstandsfellesskapslovens § 3.

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett

3. Forkjøpsrett

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for
betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort
at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette
komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram
til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
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(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned
etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate
bruken av hele boligen for opptil tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

4-2 Bruksoverlating

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom
gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av
eiendommen.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som
er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning
kan ikke nektes uten saklig grunn.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig
måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer
til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene.

4-1 Boretten

4. Borett og bruksoverlating

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av
arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen
bruker av boligen.

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

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen,
skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner
gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. Borettslagets
vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt
plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal
laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre,
plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført
ved innbrudd og uvær.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger,
listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

5. Vedlikehold
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(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved
særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlem velges
for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 styremedlem inntil
1 varamedlem.

8-1 Styret

8. Styret og dets vedtak

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på tidspunktet
da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for beregningen.
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver
tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med
en måneds skriftlig varsel.

7-1 Felleskostnader

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig
plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve
fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

6-3 Fravikelse

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf. borettslagslovens § 5-22 første
ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å
kreve andelen solgt.

6-2 Pålegg om salg

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-1 Mislighold

6. Pålegg om salg og fravikelse

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller
pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene,
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-1 Myndighet

9. Generalforsamlingen

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

8-4 Representasjon og fullmakt

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene.

5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,

3. salg eller kjøp av fast eiendom,

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært
benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2 andre ledd,

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som
etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt,
gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en
endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer.

8-2 Styrets oppgaver
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Godkjenning av årsregnskap
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling
Eventuelt valg av revisor
Fastsetting av godtgjørelse til styret
Andre saker som er nevnt i innkallingen

-

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal
regnes som valgt.

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte
vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en
andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-6 Stemmerett og fullmakt

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger
en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.

9-5 Møteledelse og protokoll

Godkjenning av årsberetning fra styret

-

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag
som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall
kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier
ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har
mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig
kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller
skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet
og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

vilkår for å være andelseier i borettslaget
bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39. jf. lov om boligbyggelag av samme dato.

11-2 Forholdet til borettslovene

-

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget,
jf. borettslagslovens § 7-12:

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med
minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

11-1 Vedtektsendringer

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet
til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller
laget.

10-3 Mindretallsvern

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg
selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om
salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om
noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier
taushet.

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål
der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk
særinteresse.

10-1 Inhabilitet

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
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Korsvikveien - Salgspriser

Korsvikveien - Felleskostnader

Trinn 1
Hus 1
Hus 1
Hus 1
Hus 1

Andel
1
2
3
4

m2
92
92
92
92
368

pris bra
44.457
44.457
46.630
46.630
45.543

Tot pris Andelskapital
4.090.000
5.000
4.090.000
5.000
4.290.000
5.000
4.290.000
5.000
16.760.000
20.000

Trinn 1
Tot pris inkl andelskap.
4.095.000
4.095.000
4.295.000
4.295.000
16.780.000

Andel
5
6
7
8
9
10

m2
105
97
99
105
97
99
602

pris bra
44.286
45.876
45.960
44.667
46.392
46.364
45.591

Tot pris Andelskapital
4.650.000
5.000
4.450.000
5.000
4.550.000
5.000
4.690.000
5.000
4.500.000
5.000
4.590.000
5.000
27.430.000
30.000

Trinn 2
Tot pris inkl andelskap.
4.655.000
4.455.000
4.555.000
4.695.000
4.505.000
4.595.000
27.460.000

Trinn 2
Hus 2
Hus 2
Hus 2
Hus 2
Hus 2
Hus 2

Antall:

970

91.134

44.190.000

50.000

44.240.000

60
Borettsinnskudd
Andel fellesgjeld Finanskost Driftskost
1.636.000
2.454.000
5.419
2.790
1.636.000
2.454.000
5.419
2.790
1.716.000
2.574.000
5.684
2.790
1.716.000
2.574.000
5.684
2.790
6.704.000
10.056.000
22.207
11.160

Felleskost
8.209
8.209
8.474
8.474
33.367

Borettsinnskudd
Andel fellesgjeld Finanskost Driftskost
1.860.000
2.790.000
6.161
2.895
1.780.000
2.670.000
5.896
2.830
1.820.000
2.730.000
6.029
2.850
1.876.000
2.814.000
6.214
2.895
1.800.000
2.700.000
5.963
2.830
1.836.000
2.754.000
6.082
2.850
10.972.000
16.458.000
36.345
17.150

Felleskost
9.056
8.726
8.879
9.109
8.793
8.932
53.495

17.676.000

NB!! TV/bredbånd er inkludert i felleskostnadene

26.514.000

58.552

28.310

86.862

3234
Sandefjord

Postnr
Sted

152

Bnr.

28.01.2019

geir gutterød

Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

A2019-966507

Merkenr.

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

111

Gnr.

Leilighetsnr.

Korsvikveien 8

Adresse
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Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

deler av boligen ikke er i bruk,
færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
den ikke brukes hele året.

lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved
modernisering av boligen eller utskifting av
teknisk utstyr.

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen,
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak.
Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi-

til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
andre byggskader.

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten

merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Gode energivaner

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Ikke angitt
Nybygg

Dato for lekkasjetallmåling:
Type bygg:

Mekanisk avtrekk
Elektriske ovner og/eller varmekabler

Varmepumpe:
Ventilasjon:
Detaljering varmesystem:

lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).

For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på www.energimerking.no, logge seg inn og

Elektrisitet
Varmepumpe
Henter varme fra ventilasjonsluft

Oppvarming:

Teknisk installasjon

Angis kun for nybygg

Småhus
Firemannsbolig
2019
Tre
91,8
1
Nei
Nei

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:
Detaljert vegger:
Detaljert vindu:

Energiregler (TEK-standard): Energiregler 2016

Attest utstedt med enkel registrering.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Boligdata som er grunnlag for energimerket
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www.enova.no/hjemme

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Om energimerkeordningen

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

Om grunnlaget for energiattesten

Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten
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Gnr: 111
Bnr: 152
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr:

Boligen blir levert med avtrekksvarmepumpe og fancoil til oppvarming av oppholdsareal og forbruksvann.

Generell informasjon

Adresse: Korsvikveien 8
Postnr/Sted: 3234 Sandefjord
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 28.01.2019 12:19:58
Energimerkenummer: A2019-966507
Ansvarlig for energiattesten:
Energimerking er utført av: geir gutterød

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,
herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser
og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud
til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for
ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr),
kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for

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

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor
oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne
skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere
at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom
fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av
selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en

annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

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