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Bo midt i kystlandskapet

Dalabukta er Kristiansunds nyeste bydel, og ligger svært sentralt til enten 
man skal til bysentrum, Averøy eller rett og slett dra på sightseeing på  
Atlanterhavsveien.

Nærheten til havet og nydelig natur gjør dette til et flott sted å bo for både 
eldre, unge og barnefamilier. 
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Fordelene med å kjøpe helt ny bolig
Det er noe med oss mennesker når det gjelder 
det som er helt nytt. Fra enkle gleder som å være 
den første som lager spor i urørt snø, forsiktig ta 
av folien på mobiltelefon du akkurat har kjøpt, til 
duften du kjenner når du setter deg inn i en ny bil. 
Eller enda bedre - følelsen du får når du overtar 
en splitter ny bolig.

Ny bolig er enkelt 
Du kan flytte rett inn. Alle overflater er nye mo-
derne, rene og glatte - og siden du har fått være 
med å velge garger, materialer og innredning, ihht 
prosjektets tilvalgsliste, har du fått det akkurat 
slik du vil ha det. 
 
Som en ekstra bonus er det heis fra garasjen i 
kjelleren til etasjen der du bor. I tillegg har 
leilighetene i Havbrisveien 4 livløpsstandard. Med 
blant annet trinnfri atkomst, privat uteplass og 
bad med vaskemuligheter.

Ny bolig er trygt 
De følger nemlig nye byggestandarder og for-
skriftskrav om våtrom, teknisk anlegg, brann-
sikring, materialer og miljø. 
 
I henhold til Bustadoppføringslova har du en

3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.

garanti på fem prosent av kjøpesummen i fem år 
etter overtagelse hvis det oppstår feil eller 
mangler ved en ny bolig. Du har også en 
reklamasjonsrett på fem år. Dette gir deg et mye 
sterkere rettsvern enn om du kjøper en brukt 
bolig. 

Ny bolig har lave kostnader
Prisen på en ny bolig er som regel fast, mens du 
med en brukt bolig ikke vet hva boligen koster før 
siste bud er gitt. 

Nye boliger har lavere driftsutgifter, og takket 
være bedre vinduer og isolasjon vil du bruke 
mindre penger på oppvarming og elektrisitet. Det 
gjør at du ikke behøver å bekymre deg for kalde 
vintre og høye strømpriser. Du får dessuten ba-
lansert ventilasjon med varmegjenvinning, som er 
bra for inneklimaet.

Ny bolig gir deg mer fritid
Det kanskje aller beste med ny bolig er at behovet 
for vedlikehold ute og inne vil være minimalt i 
flere år fremover.

Med moderne og tidsriktig standard på boligen din
år du også bedre økonomisk trygghet i boligens 
verdi.
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Havbris er for livsnytere som vil ha i pose og sekk.
De bynære og bekvemme boligene ligger i ramsalte

omgivelser i Dalabukta på Kirkelandet. Her kommer du tett
på det ville og vakre kystlandskapet uten å måtte gi avkall på

urbane fasiliteter.

Ta pulsen på roen i avslappet komfort.
I ditt nye hjem får du saltvannsduften inn på terrassen,

gangavstand til skole og søndagsåpen dagligvare samt en
lettstelt bolig i et område uten skjemmende trafikk.

La deg forføre av himmelblå utsikt og ren luft.
Bilen står naturligvis trygt hvilende i parkeringskjelleren.

Havbris - topp modernitet i frisk natur, simpelthen et hjem i vinden
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Nabolagsprofil

Skoler og barnehager

Dalabrekka skole, 1-7 klasse    1 km
Allanengen skole, 1-7 klasse    1.9 km
Gomalandet skole, 1-7 klasse    3.2 km
Atlanten ungdomsskole 8-10 klasse   1.1 km

Atlanten videregående skole   1.2 km
Kristiansund videregående skole  1.5 km
Karihola barnehage     0.9 km
Kristiansund Idrettsbarnehage   1,2 km

KBK Stadion med utsikt mot
Dalabukta boligområde øverst til høyre.
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Havbrisveien 4

Nærområdet

Havbris leilighetene ligger i det nye Dalabukta boligområdet, sentralt mellom Atlanten og  
Karihola, på Kirkelandet i Kristiansund. Den sentrale plasseringen gjør at det er kort vei til det 
meste - du har alt i umiddelbar nærhet! 

Dersom du er idrettsinteressert, ligger Atlantenområdet med fotball-, svømme- og friidrettsan-
legg, samt idrettshall bare en 10 minutters spasertur unna. KBK stadion og KFK treningsanlegg 
er også bare et steinkast unna. 

Foruten nærhet til disse fasilitetene bor du også midt i kystnaturen med kjempefine  
turmuligheter like utenfor inngangsdøra.

3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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Leilighet H0101

ROM: 3 
BRA/P-ROM:                             89,9 m² / 87 m² 
ETASJE:   1 
TERRASSE:      14,8 m² og 15,7 m² 
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                            70,5 m² / 67 m² 
ETASJE:   1 
TERRASSE:                          26,3 m²

Leilighet H0102
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3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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Leilighet H0103
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                             63,1m² / 60 m² 
ETASJE:   1 
TERRASSE:           30,2m²



Leilighet H0104

15

ROM: 3 
BRA/P-ROM:                72 m² / 69m² 
ETASJE:   1 
TERRASSE:                         35,8m²
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                 66m² / 63m² 
ETASJE:   1 
TERRASSE:   35,2m² 

Leilighet H0105
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                             89,9m² / 87 m² 
ETASJE:    2-3 
BALKONG:                        14,7m² + 10,6m²

Leilighet H0201 og H0301
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                            70,5 m² / 67 m² 
ETASJE:    2-3 
BALKONG:  14,7m²

Leilighet H0202 og H0302
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3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                            63,1 m² / 60 m² 
ETASJE: 2-3 
BALKONG:  14,7m²

Leilighet H0203 og H0303
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                72 m² / 69m² 
ETASJE:   2-3 
BALKONG:  14,7m²

Leilighet H0204 og H0304
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ROM: 3 
BRA/P-ROM:                 66m² / 63m² 
ETASJE:   2-3 
BALKONG:    13,5m²

Leilighet H0205 og H0305
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3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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BYGGEBESKRIVELSE 
Revidert 02.11.2018:

Generelt 
Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere 
om bygningens viktigste bestanddeler og  
funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom 
byggebeskrivelsen og plantegningene. I slike  
tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelsen 
som er retningsgivende.

Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan 
vise forhold som ikke er i samsvar med  
leveranse, som møblering, fargevalg, dør- og 
vindusform, bygningsmessige detaljer,  
materialvalg, blomsterkasser, levegger, be- 
plantning, fargesetting etc.

Videre kan vindusplasseringen i den enkelte 
bolig avvike noe fra de generelle planer, som  
følge av blant annet den arkitektoniske  
utformingen av bygget.

Prosjektet er rammesøkt iht. Teknisk forskrift 
2010 (TEK10). Ut over dette gjennomføres  
prosjektet iht. gjeldende lover, forskrifter og 
krav.

Konstruksjon 
Bygningen oppføres med bærekonstruksjoner i 
stål og betong. Etasjeskiller utføres i betong.  
Fasadene bygges opp som isolerte bindings-
verksvegger kledd med plater med STO farge-
pusset overflate i kombinasjon med plate- 
kledning. Alternativ i betong kombinert med 
utvendig kledd trepanel eventuelt isolerte  
betongelementer med malt overflate i  
kombinasjon med forannevnte. Innvendig  
kledning 13 mm gipsplater.

Balkonggulv er å anse som utvendig  
konstruksjon. Balkonggulv skal ha styrt  
avrenning til sluk. Balkonggulv skal tilrette- 
legges for tilgjengelighetskravet i TEK 2010. (2.5 
cm terskelhøyde)

Balkonger og terrasser (private) 
Balkonger og terrasser er å anse som  
utvendig konstruksjon. Balkong/terrassedekke 
skal ha styrt avrenning med sluk/nedløp.  

Balkong leveres som brettskurt betongoverflate, 
alt. med tremmegulv av royalimpregnert  
materiale. Dekke på terrasser i 1 etg. leveres 
med royalimpregnert terrassegulv.

Rekkverk 
Utvendig trapper: Rekkverk i galvanisert pulver-
lakkert stål.

Balkonger: Rekkverk i galvanisert pulverlakkert 
stål og herdet og laminert klart glass.  

Terrasser i 1 etg: leveres rekkverk i royal- 
impregnert utførelse samt felt av glass for  
leilighet HO105.

Innvendig trapper: Pulverlakkert rekkverk i  
trapper.

Gulv 
Alle rom, unntatt bad, WC og vaskerom, leveres 
med lakkert 14 mm eik 3 stavs lamellparkett i lys 
grå matt eik som standard. 

Kunde kan, uten tillegg i pris, velge mellom tre 
utvalgte typer parkett såfremt valget gjøres for 
hele leiligheten og innenfor nærmere fastsatte 
frister. Gulv i innvendige boder leveres med  
parkett som i leiligheten forøvrig.

Det leveres keramiske fliser på bad, WC og 
vaskerom. Som standard leveres mørke fliser på 
gulv og lyse fliser på vegg.
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Dusj sone skal nedsenkes 5 mm med mindre flis 
(50x50 eller mosaikk) for å hindre vann inn på 
badegulv.

Sportsbod leveres med støvbundet betonggulv, 
tak og vegger.

Vegger 
Boligens leilighetsskillevegger utført i betong 
eller gips, sparklet og malt. 

Innvendige lettvegger består av isolert bindings-
verk kledt med 13 mm gipsplater, sparklet og 
malt. 

Vegger leveres som glatte, malte vegger i lys 
farge. Det kan velges mellom 4 utvalgte stan-
dardfarger, begrenset til én farge per rom. 

Bad leveres iht beskrivelse på bad (se under 
bad). I leiligheter med separate rom for WC/
dusj/vaskerom leveres flis på gulv og vegger. 

Flis ut over dette som tilvalg.

Himlinger 
Nedforet gipshimling malt hvit i deler av leilig- 
hetene, eller sparklet og malt betong med  
synlige v-fuger. Sparkling av fuger som 
kundetilvalg. 

Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult, men det 
kan bli innkassinger som helt eller delvis ned-
forede platehimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og 
over kjøkken. Nevnte overflater vil bli overflate-
behandlet som en del av overflaten der  
konstruksjonen blir montert.

Det blir boligsprinkling i alle leilighetene.  
Sprinklerføringer legges i vegger/himlinger, inn-
kassing ved behov. Sprinklerhodene blir synlige.

Kjøkken 
Innenfor oppgitt tidsfrist, vil kjøper kunne velge 
kostnadsfritt mellom 2 overflater/farge på  
kjøkken. Kjøkken fra leverandør Sigdal eller  
tilsvarende kvalitet.

• Kjøkken høyde fra gulv, 212 cm (oppforet 
med foring malt i samme farge som front)

• Demping på alle dører og skuffer er standard.

• Skrog, synlige sider, sokler:   
Hvit malt, synlige sider integrert i skrog.

• Kjøkken fronter:    
UNO, 16 mm MDF, overflate, Hvit malt

• Benkeplate tykkelse:    
40 mm laminat, med F32 + Gjennomfarget 
forkant.

• Benkeplate mønster:    
613 Mørk Alm

• Håndtak/Grep: 
Tråd stål, c/c 192 mm

• Vask:  
Intra Universo 1+1/2 kum, nedfelt i  
benkeplate

• Rygg på Bardisk: 
Hvitmalt MDF

• Integrerte hvitevarer fra Siemens, kombiskap 
kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn og  
induksjonstopp. Synlige hvitevarer i sort 
utførelse. 

• Kjøkkenventilator er koblet mot bypass i  
ventilasjonsanlegget. Ventilator er med  
integrert komfyrvakt. Kunde kan velge  
mellom 2 stk ventilatorer fra Røroshetta.

Andre kjøkkenløsninger kan leveres som tilvalg. 
Egen kjøkkentegning for den enkelte bolig vil bli 
utarbeidet og overlevert på tilvalgsmøte med 
hver enkelt boligkjøper. Standardleveranse i 
henhold til plantegninger følger vedlagt i salgs-
oppgave. 

Det er ikke anledning til å flytte på elektriske 
installasjoner eller avløp og vanntilførsel.  
Kjøkkenventilator er koblet mot bypass i  
ventilasjonsaggregat.



30

Bad

• Baderoms innredning, front type Lilje 
Glatt Hvit og speil med lys fra Sigdal.

• Benkeplate helstøpt benkeplate  
servant.

• Grå fliser 20 x 20 på gulv og med 5 x 5 
i dusj sone.

• Lyse fliser 20 x 40 på veggene.

Innredning iht. plantegning. Ettgreps 
servantbatteri. Videre leveres dusjhjørne 
og ettgreps dusjbatteri med dusjgarnityr.
Vegghengt klosett i hvitt porselen med 
dempet hardplastsete.

Det er avsatt plass, og levert opplegg for 
vaskemaskin og tørketrommel. 

Innvendige dører

• Hvitmalte dører med ett speil 
(ramtredør).

• Glatt listverk rundt dørene.

Innvendige dører av god kvalitet som 
type Swedoor Purity 1L, hvitmalt med  
hvite karmer.  Dørvridere i børstet  
utførelse. Alle dører leveres med  
dørstoppere.

Garderobe 
Som standard leveres hengslet  
garderobeskap med glatte dører. Det 
leveres 1 meter skap pr. sengeplass iht. 
plantegning. Skap som er illustrert på 
plantegninger ut over 1 m pr sengeplass, 
leveres ikke.

Andre garderobeskapsløsninger kan  
leveres som tilvalg mot kostnad.

• Fronter garderobeskap:    
Vario Glatt Hvit

Hovedinngangsdør leilighet

Det leveres ytterdør i solid utførelse med 
oppfyllelse av krav mht. lyd/brann/ 

klima/etc. Det er “kikkert” i dørbladet. 
Alle dører leveres med dørstoppere.

Øvrige dører i fellesarealer 
Utvendige dører til avfallsrom rom etc. 
leveres i minimum galvanisert og lakkert 
utførelse. Alternativt i lakkert aluminium. 

Vinduer/vindusdører 
Det leveres vinduer med 2-lags  
energiglass. Utførelse i tre med utvendig 
alu. kledning. Balkongdører leveres også i 
tre med utvendig alu. kledning.

Listverk 
Gulvlister leveres i hvitmalt furu på alle 
rom med parkett, innfestes med synlige 
skruer/spikerhoder. For øvrig leveres 
hvitmalte lister med synlig innfesting. 
Foringer på vindu og dører leveres hvit-
malt. Lister på betongvegg skrues.  
Listfrie overganger mellom tak/vegg.

Der det leveres yttervegger i isolerte  
betongelementer kan vindussmug leveres 
sparklet og malt evt. med listfri overgang 
til vegg.

Oppvarming 
Felles luft til vann varmepumpe for varmt 
tappevann. 

Individuell måling pr. leilighet og av 
fellesareal (trådløs fjernavlesning) av 
varmt-tappevann og oppvarming.  
Leverandør av måleverdinnsamling som 
Ista Norge AS eller tilsvarende.  
Individuell måling el. energi forbruk pr. 
leilighet og separat for fellesarealer. 

Radiatorer i stue og kjøkken som hoved 
oppvarming av leilighet.

El. varmekabel i badegulv, regulert av 
termostat med gulvføler.
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El. panelovn med termostat på soverom. 
Parkeringsanlegget er ventilert. 

Bodareal i parkeringsetasje er sprinklet og 
ventilert.

Heis 
Det leveres felles heis fra garasjeanlegg til 
leiligheter.

Energi 
Leilighetene skal leveres med energimerke 
B eller bedre. Energiattest leveres for hver 
enkelt leilighet ved overlevering. 

Låssystem 
Det leveres systemlåser med 3 stk. nøkler 
til alle dører, inkl. sportsbod, garasjeport, 
postkasser samt 1 stk. portåpner til  
garasjeport pr. parkeringsplass i kjeller. 
Port har automatisk lukking.

Nøkkelbryter tilpasset systemlås for  
garasjeport leveres på utsiden av garasje-
port. 

Innebygget nøkkelsafe for oppbevaring av 
hovednøkler iht. krav fra det lokale brann-
vesen.

Nøkkelbryter for postvesenet monteres for 
åpning av ytterdøren hvor postkassene er 
plassert.

For tilkomst for avisbud leveres kodelås.

Brannteknisk 
Brannvarslingsanlegg leveres iht. brann- 
rapport. Direktevarsling til brannvesen. 

Brannslukningsutstyr og røykvarslere leve-
res i henhold til gjeldende forskrifter. Brann-
slukningsapparat skal være av type skum. 
Alt. leveres brannslange.

Elektrisk 
Elektrisk anlegg ligger skjult. På betong- 
vegger/betonghimling leveres åpent anlegg.  
Sikringsskap med svakstrømdel og strøm-
måler med fjernavlesning i hver leilighet.

Alle rom får stikkontakter og lampepunkter 
iht. gjeldene forskrifter. Det leveres tak- 
belysning i bod og vaskerom (alle mørke 
rom leveres med led-lysarmatur). 

4 stk. led spott under kjøkkenskap med 
dimmer.

På bad leveres 4 stk. led spot i tak med  
dimmer, samt speil med integrert belysning.

Det leveres 1 stk. dobbel stikk i tilknytning 
til servant. På øvrige rom leveres  
stikkontakt i/ ved tak (1 stk. pr. soverom 
med av-/på bryter, 2 stk. stue med dimmer).

Det blir montert 2 stk. stikkontakt forberedt 
for vaskemaskin og tørketrommel i vaske-
rom. (Separate kurser 2 stk. 16 amp.)

På balkong leveres 1 stk. dobbel stikkontakt 
og utelampe på vegg med bryter og styrt via 
astrour eller fotocelle.

Type utebelysning som Havbrisveien 5 og 6 
eller tilsvarende.

Som tilvalg kan det velges ekstra punkt. 

Det monteres stikkontakter for støvsuging 
etc. i fellesarealer.

Lading EL-bil 
Opsjonspris på ladestasjon for el-bil Modus 
1, inntil 10 p-plasser på bakkenivå.

Multimedia/bredbånd 
I hver leilighet leveres trådløst bred-
båndsnett via ruter i svakstrømskap.  
Multimediauttak plasseres 1 stk. i stuen og 
1 stk. i hovedsoverom.

Leveransen omfatter fremføring og  
installasjon av bredbånd/kabel tv inkl. 
standard kollektiv grunnpakke TV/internett 
fra Canal Digital eller Get. Utbygger inngår 
avtale med valgt nettleverandør før  
iverksettelse. Kjøper bestiller selv eventuelt 
oppgradering av abonnement fra  
leverandør.
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Som tilvalg kan det monteres ekstra  
trekkerør i vegger til rom for eventuell 
fremtidig installasjon av punkt for IP- 
telefon, TV og bredbånd.

Porttelefon 
Porttelefon med fjernåpning, toveis- 
kommunikasjon med lyd og fargebilde pr. 
bygg/trapperom, fra utvendig hoved- 
inngang til bygget i kjeller etg. Det  
leveres ringeknapp ved inngangsdør 
samt ved hoveddør.

Sanitær 
Det leveres integrert oppvaskmaskin i 
kjøkkenbenk og det monteres opplegg for 
vaskemaskin på bad/vaskerom som vist 
på tegning.

I leiligheter med vaskerom leveres vaske-
kar med ettgreps servantbatteri.

I fellesareal skal det være bod med  
vaskekar/utslagsvask/varm- og kaldt 
vann for renhold av fellesarealer (kan 
plasseres i teknisk rom).

Ventilasjon: 
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg 
plassert i bod, med varmegjenvinning. 
Avkast ventilasjon over tak.

Eget ventilasjonsanlegg for bod areal/
tekniske rom med avkast til garasje.

Serviceavtaler inngås for tekniske anlegg. 
For anleggene inkludert filterskifte iht. 
leverandørens anvisning i alle leiligheter 
og fellesareal.

Inngangsforhold 
Det leveres flis/sokkelflis på gulv i inn-
vendige felles adkomstareal frem til trapp 
og heis. Felles korridor knyttet til flere 
leiligheter leveres med flis/sokkelflis. 
Vegger leveres sparklet og malt.  
Postkasser leveres med systemlås og 
plasseres i hht. Postens krav. Utvendig 
LED belysning ved inngangsdører og 

balkongdører til leilighet skal plasseres 
på vegg og være styrt av astrour eller 
fotocelle samt egen bryter (type vegg- 
lamper tilsvarende som ferdigstilte  
leiligheter i Havbrisveien 5 og 6).

Det vil bli etablert et hovedinngangsparti 
til bygget. Inngangsparti skal ha  
ringetablå og porttelefon som beskrevet, 
fotskraperist utv., nedfelt skrapematte 
innv. og ha takoverbygg med LED  
belysning.

Det vi bli etablert vannutkaster i kjeller 
og plan 1, ved inngangsparti. Alle ytter- 
dører skal være skjermet av tak eller 
tilsvarende.

Garasje 
Det er parkeringsplasser i kjeller, en  
parkeringsplass pr. leilighet. Vegger og 
tak i betong er støvbundet hvit.

Automatisk garasjeport i stål/aluminium. 
Behovsstyrt eksosventilering av  
parkeringsareal i fall beregninger/ krav 
tilsier behov for det. 

Sykkelparkering 
I tillegg er det avsatt plass til sykkel- 
parkering i parkeringskjelleren. Det skal 
leveres tilstrekkelig sykkelstativ  
innvendig og utvendig som tegninger/ 
reguleringsbestemmelser viser til. 

Heis 
Heis fra parkeringskjeller til alle bolig- 
etasjer. Størrelse iht TEK 10. Heisstol 
leveres med børstet stålplater/speil og 
sort gulvbelegg, LED Belysning. Hastighet 
1.0 m/s.

Trapper/trapperom

Prefabrikkerte eller plass støpte trapper i 
betong. Hoved trapperom leveres i be-
tong med keramiske fliser på gulv, sokkel, 
opptrinn, inntrinn og repos.
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Vegger og underside trappeløp og repos 
samt vanger i sparklet og malt utførelse.

Boder 
I tillegg til bod eller skapplass i leiligheten 
får hver leilighet 1 stk. sportsbod på 5 m². 
Sportsboder plasseres i kjeller. 

Renovasjon 
Avfallsdunker i eget avfallsrom utvendig.  
Dimensjonering iht. kommunale retnings- 
linjer og krav på rammesøknadstidspunk.

Utomshusarbeider 
Fellesarealer vil bli beplantet og tilsådd.  
Adkomst til hovedinnganger vil ha fast 
dekke. 

Merkesystem 
Parkeringsplasser for bil og sykler merkes 
innvendig og utvendig på dekke og vegg. 

Det leveres ett felles merkesystem for alle 
bygg i prosjektet. (Leiligheter, boder,  
tekniske rom, postkasser, ringetablå,  
fellesarealer, etasjer, adresseskilt for  
eiendommen, prosjektnavn/logo, etc.) Alle 
tekniske skap/luker skal merkes.

Det leveres rømningsplaner på vegg for 
hver etg/utgang, samt ved brannalarm- 
sentral.

Tegninger av tekniske anlegg 
Tekniske anlegg og fremføringer til disse 
blir ikke inntegnet på tegninger som  
omfattes av kjøpekontrakt, med unntak av 
el. punkter, sikringsskap, rør i rør skap og 
plassering av ventilasjonsaggregat. Endelig 
plassering av disse bestemmes av hva som 
er hensiktsmessig og nødvendig. Det tas 
forbehold om endringer på plantegninger 
for fremføring av sjakter for ventilasjons- 
anlegg og elektriske føringer.

Tekniske anlegg vil være synlig, montert på 
vegg i tekniske rom/boder. Det må derfor 
påregnes at mye vegg arealer opptas av 
tekniske installasjoner i disse rommene.

Tilvalgs muligheter 
Utover de kostnadsfrie valgalternativer 
som er beskrevet i prospektet, vil det bli 
gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle 
tilpasninger mot pristillegg. Selger vil i god 
tid før innredningsarbeidene starter,  
utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og 
frister for beslutning vil fremkomme.

FDV (Forvaltning Drift – og vedlikehold)  
- Huseierbok

Det leveres 1 stk. huseierbok til hver  
leilighet, samt 1 stk. til byggherre og 1 stk. 
til boligsameiet.

Som alternativ kan det bli valgt å levere et 
nettbasert FDV system som huseier, bolig-
sameie og boligforvalter får tilgang til.
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Dalabukta - Foto fra drone tatt i oktober 2018 
Foto: Heine Schjølberg
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KJØPSBETINGELSER OG  
NØKKELINFORMASJON 
Revidert: 29.10.2018

Meglerforetak 
DNB Eiendom A/S Kristiansund  
Org.nr: 910 968 955 
Nedre Enggate 5-7 
6509 Kristiansund

Oppdragsnummer: 72418157 
Kjøpsbetingelser for andelsleiligheter  
under oppføring i prosjektet  
Havbrisveien 4  

Adresse og matrikkelnummer 
Adresse: Havbrisveien 4. 
Eiendommene har gnr. 5, bnr. 938 i  
Kristiansund kommune. Hver leilighet 
blir tildelt eget andelsnummer og endelig 
adresse. 

Utbygger 
Havbrisveien Boligutvikling AS org.nr.: 
920 964 605. 

Hjemmelshaver 
Hjemmelshaver til eiendommen er  
Finansgruppen Prosjekt AS  
org.nr: 980 360 105

Tomt 
Borettslaget ligger på eiet grunn og vil 
bestå av 15 leiligheter. 

Borettslagets totale tomtestørrelse er 
974 m². Tomten disponeres av andels- 
eiere i fellesskap eller ev. i henhold til 
vedtekter.

Eiendommen 
Gnr. 5 bnr. 938 i Kristiansund kommune 
hvor det er planlagt å selge og bygge 15 
enheter. Antallet kan endres dersom sel-
ger velger å slå sammen eller dele enkel-
te leiligheter. Eiendommen vil bli  
organisert i et borettslag og følger Lov 
om burettslag. Endelig eiendoms- 
betegnelse vil fremkomme når boretts-
laget er stiftet. Utbygger står som eier 

av alle andelene frem til de overtas av 
kjøper. Borettslag følger brukerprinsippet 
og for utleie må søknad sendes styret i 
borettslaget iht. borettslagets vedtek-
ter. Vedtekter er de viktigste reglene for 
borettslaget og vil foreligge ved etable-
ring av borettslaget. Vedtekter inneholder 
bl.a. bestemmelser om vedlikeholdsplikt 
og forkjøpsrett.

Regulering 
Godkjent endring av rammetillatelse ble 
gitt 20.07.2016.

Kopi av rammesøknad kan innhentes hos 
Kristiansund kommune eller hos megler. 
Området omfattes av reguleringsplan for 
Dalabukta Boligområde. Reguleringsfor-
mål: Boligformål, grøntområder, offentlige 
veier, gang-sykkelvei etc. Det gjøres opp-
merksom på at diverse naboeiendommer 
er regulert til samme formål, og man må 
påvente at disse blir bebygget. Regule-
ringsplanen kan leses hos megler eller på 
kommunens hjemmeside.

Vei-vann-kloakk  
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig 
veg, offentlig vann og avløp via private 
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader 
er inkludert i kjøpesummen.

Brukstillatelse/ferdigattest 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten  
ferdigattest eller midlertidig bruks- 
tillatelse. 

Visning 
Ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Kontakt megler for avtale om tomte- 
visning dersom det er ønskelig. All  
ferdsel på byggeplassen i anleggs- 
perioden er forbundet med fare. Av  
sikkerhetshensyn må derfor kjøpere og 
interessenter ikke ta seg inn på  
byggeplass uten etter særskilt avtale 
med entreprenør eller megler.
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Oppdragsansvarlig 
Maria Alvheim Klinge,  
Eiendomsmegler MNEF 
Telefon: 926 99 890 
E-post: maria.alvheim.klinge@dnbeiendom.
no

Økonomi 
 
Pris 
Se vedlagte prisliste med innskuddspriser 
og andel fellesgjeld samt stipulerte felles-
kostnader.

Finansiering 
Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse for hele kjøpe- 
summen skal forelegges megler når avtale 
om kjøp inngås, og at disse opplysningene 
kan bli videre formidlet til utbyggers bygge-
lånsbank. Hvis nåværende bolig skal  
benyttes helt eller delvis til finansiering av 
kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter 
E-takst utført av DNB Eiendom.

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

Omkostninger 
Som en del av det samlede vederlaget skal 
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale  
følgende omkostninger:

Etableringskostnad

• Andelskapital (forskutteres av selger før 
overtakelse) kr. Se prisliste. 

• Registrering av pant i borettsregisteret, 
p.t  kr 430,-

• Registrering av hjemmel i borettsregis-
teret, p.t kr. 430,-

Ev. økning i offentlige omkostninger dekkes 
av kjøper.

Etableringskostnaden skal gå til dekning av:

• Dokumentavgift til staten ved over- 
skjøting av hjemmel til borettslaget.

• Tinglysningsgebyr for skjøte.

• Tinglysningsgebyr av fellesobligasjon.

• Tinglysningsgebyr av innskudds- 
obligasjon.

• Ev. behandlingsgebyr i forbindelse med 
utbetaling av fellesgjeld.

Etableringskostnadens størrelse er selgers 
økonomiske ansvar og risiko, da det er  
selger som oppgir dokumentavgifts- 
grunnlaget.

Etableringskostnad gjelder også for  
andeler som selges etter ferdigstillelse selv 
om borettslaget har fått hjemmel. Over-
skytende etableringskostnad overføres til 
borettslagets driftskonto.

Selger har ansvar for føringer/bekoster 
tilknytning kabel-tv/telefon/internett, men 
andelseier bekoster abonnement.
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Tinglysningsdommeren avgjør om  
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres 
og dersom grunnlaget skulle bli endret vil 
dette være selgers ansvar og risiko.

Forkjøpsrett 
Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett.

Kommunale avgifter og ligningsverdi 
Ligningsverdi og kommunale avgifter 
fastsettes av ligningskontor og kommune 
etter ferdigstillelse. Om kommunen har 
innført eiendomsskatt så baseres  
denne på markedsverdi minus bunn- 
fradrag multiplisert med den promille 
sats som til enhver tid gjelder for den  
enkelte kommune. Spørsmål om  
eiendomsskatt rettes til Kristiansund 
kommune. Eiendomsskatt er stipulert for 
enkeltvis leilighet.

Borettslaget/forretningsfører  
Selger står fritt til når som helst å stifte 
borettslaget, for så å overføre andelene 
til kjøperne ved overtakelse. I prosjekt 
med flere byggetrinn kan selger velge å 
kun overføre borett til kjøper/andels- 
eier inntil hele prosjektet er ferdig  
utbygd. Frist for overføring av andelen er 
2 år etter at første leilighet er tatt i bruk.

Selger har anledning til å inngå bindende 
forretningsføreravtale, med 6 mnd. oppsi-
gelse, på vegne av borettslaget.

Kjøperne blir innkalt til oppstartsmøte.

Her velges nytt styre for borettslaget. På 
møte skal vedtekter og ev. husordens- 
regler gjennomgås. Lokalleie i  
forbindelse med møte og gebyr for 
registrering i Brønnøysund faktureres 
borettslaget etter overtakelse eller  
trekkes fra etableringskostnaden.

Et forslag til driftsbudsjett for første 
driftsår er utarbeidet av boligbygge- 
laget TOBB. Alle angivelser av felles 
bokostnader prisliste/kjøpsbetingelser er 
omtrentlige anslag. Det tas forbehold om 

endringer i budsjettpostene og felles- 
kostnadene.

Stipulering av budsjett samt stifting av 
borettslag anses ikke som eiendoms- 
megling og omfattes dermed ikke av den 
sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som 
gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Forretningsfører følger opp innbetaling 
av felles bokostnad samt fører regnskap 
for borettslaget. 

Felleskostnader 
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel 
av borettslagets felleskostnader.

Driftskostnader iht. budsjett/ prisliste, 
antas å dekke bl.a. kommunale avgifter/
renovasjon, drift og avsetning vedlikehold 
fellesarealer og bygningsmasse,  
forretningsførsel, grunnabonnement  
kabel tv/internett, strøm fellesareal,  
forsikring bygg (ikke innbo) og andre 
driftskostnader m.m

I tillegg kommer rentekostnad. Avdrag for 
andel fellesgjeld påløper i år 11. Oven-
nevnte kostnader er stipulert og er kun 
basert på erfaringstall. Det tas forbehold 
om at ovennevnte er stipulerte kostnader. 
Se vedlagt driftsbudsjett utarbeidet av 
TOBB. 

Fellesgjeld 
Fellesgjelden betjenes via den månedlige 
innbetalte felleskostnad. Det er pr d.d.  
stipulert med 2,4 % rente på fellesgjeld 
med 10 års avdragsfrihet. Løpetid er 40 
år. Det tas forbehold om rentesats,  
avdragsfrihet og løpetid.

Før signering av bindende kjøps- 
bekreftelse oppfordres interessenter til å  
konferere med megler vedrørende ev. 
endring i stipulert rentesats og hvilke  
konsekvenser dette medfører i forhold til 
månedlige felleskostnader.
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Det gjøres oppmerksom på at avdrag på 
fellesgjeld begynner å løpe fra år 11. Se  
vedlagte nedbetalingsplan utarbeidet av 
TOBB.

Parkering/sportsboder 
Andelseierne har bruksrett til parkerings-
plass med bod i parkeringskjeller.  
Parkeringsplassen skal følge den enkelte 
andelseier ved salg/ overdragelse.  
Andelseier som får tildelt HC- plass, må 
påberegne å bytte plass ved dokumentert 
behov for HC- plass fra annen andelseier. 
Bruksrett til parkeringsplass i parkerings-
kjeller kan leies ut til andre beboere i  
borettslaget uten godkjenning fra styret.

Selger forbeholder seg retten til å fordele 
parkeringsplassene ved overtakelse.

Velforening 
Borettslaget plikter å være medlem i  
Dalabukta velforening. Gjennom sitt  
medlemskap er eieren pliktig til å vedstå 
seg og respekterer foreningens rettigheter 
og plikter. Fellesarealer skal være åpen 
for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og 
lignende, og for maskinelt vedlikehold, snø-
brøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringer-
tjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt 
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i 
velforeningen.

Leverandøravtaler 
Selger har på vegne av borettslaget  
anledning til å inngå bindende avtale  
vedrørende serviceavtaler og andre avtaler 
med ev. følgende leverandører

• Forretningsfører

• Forsikringsselskap

• Bank          

• Vaktmesterselskap

• Energiselskap

• Leverandør av Tv og Internett

• Heisleverandør

• Selskap som forestår fjernavlesning av     
vannbåren varme

• Sprinklerservice

• M.m.

Øvrige kjøpsforhold

Selger 
Havbrisveien Boligutvikling AS,  
org.nr.: 920 964 605. 

Selger står fritt til å overdra sine rettigheter 
og forpliktelser etter nærværende avtale 
til annet selskap innenfor samme konsern 
eller annet selskap som kontrolleres direkte 
eller indirekte av de som i dag kontrollerer 
selger. Med å overdra menes enhver form 
for overtakelse. For overdragelse til andre 
enn de forannevnte subjekter må kjøper 
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten 
saklig grunn.

På denne bakgrunn vil selger fastsette en 
endelig overtakelse når man har sikkerhet 
for når dette kan skje.  
Overtakelsesmåned vil bli meddelt med ca. 
4 måneders skriftlig varsel fra selger.  
Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig 
senest 6 uker før overtagelse. Denne dato 
gjelder da som partenes avtalte  
overtakelsesdato. Denne bestemmelse med-
fører ingen innskrenkning i kjøpers rettig-
heter iht. Bustadoppføringsloven §10 annet 
og tredje ledd. Selger kan kreve, og kjøper 
aksepterer, at overtagelse skjer tidligere 
enn nevnte tidsrom. 

Overtagelse kan tidligst skje når det  
foreligger ferdigattest/midlertidig bruks- 
tillatelse, samt overtagelsesprotokoll  
signert av begge parter som bekrefter at 
overtagelse har funnet sted. 
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En forutsetning for at overtagelse skal 
kunne finne sted er at fullt oppgjør, inklu-
sive omkostninger og ev. kostnader for 
tilvalg/endringer er  
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 
Kjøper har heller ingen plikt til å overta 
eller innbetale oppgjør uten at ferdig- 
attest/midlertidig brukstillatelse  
foreligger.

Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- 
og overtagelsesdato vil kunne skje om 
det fortsatt vil foregå byggearbeider på 
eiendommen i forbindelse med ferdig- 
stillelse av de øvrige leilighetene og  
fellesarealer/tekniske installasjoner. 
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om 
seksjonering/hjemmelsovergang ikke er 
gjennomført. Kjøpesummen vil bli  
stående på meglers klientkonto inntil 
nødvendige formaliteter er på plass.

Leilighetene skal leveres i byggerengjort 
stand. Kjøper kan likevel ta over  
leiligheten selv om uteareal ikke er fer-
digstilt, mot føring i overtagelses- 
protokoll. Kjøper opplyses om mulig- 
heten til å tilbakeholde nødvendig beløp 
på meglers klientkonto som sikkerhet for 
manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i 
samsvar med manglene. Samme forhold 
om tilbakehold av midler gjelder for øvrig 
forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Fellesarealer/grøntarealer 
Overtakelse av felles- og uteareal skal 
gjennomføres av selger og borettslagets 
styre, og overtakelse av leilighetene kan 
skje uavhengig av dette.

Dersom utenomhusareal/fellesarealer 
ikke er ferdigstilt ved overtakelse kan 
borettslaget kreve at det blir stilt garanti 
eller holdt tilbake tilsvarende beløp på 
meglers klientkonto, som sikkerhet for 
ferdigstillelse av uteareal. Tilbakeholdt 

beløp må stå i samsvar med manglene. 
Dette må avtales skriftlig mellom selger 
og borettslagets styre, og overleveres 
megler før oppgjør.

Overtakelse av leiligheten kan ikke nektes 
av kjøper selv om utenomhusarealer ikke 
er ferdigstilt.

Ovennevnte informasjon om tilbakehol-
delse gjelder også for de forhold som 
gjenstår for å få ferdigattest.

Heftelser/servitutter 
Det er lovbestemt panterett til  
borettslaget. Ingen uvedkommende  
panteheftelser følger eiendommen ved 
salg. Det er pr d.d. ikke tinglyst  
servitutter på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fra-
delt fra, kan det være tinglyst servitutter 
som erklæringer/ avtaler.

Offentlige forbehold 
Kjøper aksepterer at det på eiendommen 
kan påhefte servitutter/erklæringer som 
måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, 
deriblant erklæring som regulerer drift 
og vedlikehold av fellesområder, grønt- 
arealer, og drift og vedlikehold av energi-
nettverk m.m.

Selger tar følgende forbehold:

• At det foreligger en offentlig godkjen-
ning av prosjektet fra Kristiansund 
kommune via Igangsettingstillatelse 
basert på rammesøknad.

• At det forhåndsselges et tilfreds- 
stillende antall leiligheter før oppstart 
av prosjektet.

Selgers forbehold skal være avklart 
innen 31.03.2019
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Forbehold anses avklart først når selger 
har erklært dette uttrykkelig overfor kjøper. 
Selv om omstendighetene i forbeholdene 
over er inntruffet, kan selger avvente  
erklæring om frafall av forbeholdene til 
fristene for avklaringene av forbeholdene er 
kommet.

Selger kan uavhengig av ovennevnte, selv 
velge å slette forbeholdene innen fristen 
selv om forbeholdene ikke er innfridd i form 
av tilfredsstillende salg og innvilget igang-
settingstillatelse. Dette er ikke meglers  
avgjørelse og ansvar, og kjøper er  
innforstått med at det i et slikt tilfelle er  
selger som bærer all risiko for å få  
prosjektet realisert.

Generelle forutsetninger 
 
Kjøpsbetingelser 
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene 
for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når 
kjøper har levert megler skriftlig bindende 
bekreftelse på kjøp og aksept er meddelt.

Kjøpsbetingelsen utgjør sammen med  
akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftli-
ge opplysninger i prospekt/ brosjyre- 
materiell, de samlede avtalevilkårene for 
kjøp av den aktuelle leiligheten.

Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig 
kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl. 
tegninger. Kjøper aksepterer at detalj- 
bestemmelser først kan bli avklart på dette 
tidspunkt. Inneholder kontrakts- 
dokumentene bestemmelser som strider 
mot hverandre gjelder yngre bestemmelser 
foran eldre, spesielle foran generelle, og  
bestemmelser utarbeidet særskilt for  
handelen, foran standardiserte  
bestemmelser.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle  
skisser, frihånds- og oversiktstegninger i 
perspektiv, fotos, annonser, bilder og planer 
er foreløpige og utformet for å illustrere 
prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, 

beskrivelser m.m. vil derfor inneholde  
detaljer – eksempelvis beplantning,  
innredning, møbler, tekst og andre ting – 
som ikke nødvendigvis vil inngå i den  
ferdige leveransen, og er ikke å anse som en 
del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik 
kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers 
side.

Innvendige rørføringer, sjakter, nedforinger, 
innkassinger, elektroinstallasjoner og  
dragere fremkommer ikke på plantegninger 
og illustrasjoner.

Kjøkkentegning i prospektet er veiledende 
og viser kun omfang av leveransen. Det pre-
siseres at kjøkken leveres i henhold til egen 
kjøkkentegning pr. leilighet.

Opplysninger gitt i prospektet er gitt med 
forbehold om rett til endringer som er 
nødvendig og hensiktsmessig uten at den 
generelle standarden forringes.

Tegningene i prospektet er nedfotografert, 
og må ikke benyttes som grunnlag for be-
regninger og bestillinger ettersom avvik kan 
forekomme.

Ferdigstillelse av utomhusarealer kunne bli 
utført etter overtagelse.
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Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på 
dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av 
vederlaget i inntil 100 dager der det er 
eiertomt, på festet tomt er satsen 1  
promille.

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

Kontraktsvilkår 
Avtaleforholdet er underlagt bestem-
melsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om 
avtaler med forbruker om oppføring av ny 
bustad (bustadoppføringslova).  
Bustadoppføringslova bruker betegnelsen 
entreprenøren og forbrukeren, mens her 
brukes uttrykkene selger og kjøper om de 
samme betegnelsene. 

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

Prosjektet retter seg mot forbrukere som 
ønsker å erverve bolig til eget bruk. Sel-
ger forbeholder seg retten til å forkaste 
eller anta ethvert bud uten å måtte be-
grunne dette. For øvrig kommer gjelden-
de lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til 
anvendelse der kjøper anses som pro-
fesjonell/investor, eller når leiligheten 
er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen 
i hovedsak reguleres av lov om avhen-
ding av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 
93. Selger kan likevel velge å selge etter 
Bustadoppføringslova. Avhendings- 
loven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av 
nyoppført bolig som ikke har vært brukt 
som bolig i mer enn ett år på avtaletids-
punktet, dersom selger har gjort avtalen 
som ledd i næringsvirksomhet.

Eierforhold 
Du blir del av et fellesskap. Borettslaget 
eies i fellesskap av andelseierne.

Eierforholdet reguleres av Lov om bu-
rettslag av 06.06.03 nr. 39.

I borettslag eier andelseierne andeler i 
borettslaget og disse gir andelseierne  
borett til en bestemt bolig. Borettslaget 
eier eiendommen. Andelseier har ikke 
personlig ansvar for borettslagets felles-
gjeld, men er ansvarlig for å dekke  
borettslagets løpende utgifter.

Inntekten til borettslaget sikres ved legal-
pant. Borettslaget skal søke om  
medlemskap i borettslagets sikrings- 
ordning. Med TOBB som forretnings-
fører vil årlig premie for medlemskap 
i sikringsordningen være en del av 
forretningsavtalen. Dette betyr at om 
en andelseier ikke betaler sin andel av 
fellesgjeld har borettslaget 1. prioritets 
pant i andelen for inntil 2 G (folketrygdens 
grunnbeløp).

Ved vesentlig mislighold kan borettslaget 
kreve tvangssalg av andelen. 

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

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.
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I tillegg har en arbeidsgiver som skal leie ut 
sin andel til sine ansatte rett til å eie inntil 
20 % av andelene. 

Andelseierne skal få utlevert et eksemplar 
av borettslagets vedtekter.

Garantier 
For boliger som blir solgt etter Bustad- 
oppføringslova skal selger stille de  
nødvendige garantier i samsvar med  
Bustadoppføringslova §§12 og 47.  
Garantien er gjeldende i byggeperioden og 
frem til 5 år etter overtagelsen jf. §12.  
Garantien som gjelder som sikkerhet både 
for selve boligen, og for boligdelens fellesa-
real, utomhusareal, herunder ferdig- 
stillelsen av disse. 

Garantien jfr. Bustadoppføringslova §12 vil 
bli rekvirert når bindende kjøpsbekreftelse 
er akseptert.

Garantier nedtegnes i kontrakten mellom 
kjøper og selger, og garantiene sendes til 
megler på vegne av kjøper. Garanti blir så 
tilsendt kjøper. 

Eventuelle mangler må varsles til selger 
så snart som mulig etter at de er oppdaget, 
eller etter at det var mulig å oppdage de. 
Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelse, 
jfr. Bustadoppføringslova §30.

Arealer 
Arealene oppgitt i salgsoppgaven og  
annet markedsføringsmateriale er oppgitt i 
(BRA), og er å betrakte som omtrentlig  
areal. Dette arealet angir leilighetens  
areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv 
areal for ev. innvendig bod i leiligheten. I 
tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor 
leiligheten, eventuelt parkeringsplass og 
balkong/markterrasse. Da de oppgitte areal 
i markedsføringen er å betrakte som et ca. 
areal, har partene ingen krav mot hverandre 
dersom arealet skulle vise seg å være 5% 
mindre/større enn markedsført areal.

Tilleggsarbeider/tilvalg 
Prosjektet og dets priser er basert på at 
utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med 
delvis serieproduksjon i form av  
systematisering av tekniske løsninger og 
valg av materialer. Dette gir begrensninger 
for hvilke tillegg og endringer som kjøper 
kan forvente å få gjennomført og innenfor 
hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. 
Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny 
som angir aktuelle muligheter for endringer 
og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til 
å kreve endringer og tilleggsarbeider som 
ikke står i sammenheng med ytelser som er 
avtalt, og som i omfang eller karakter skiller 
seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller 
er til hinder for rasjonell gjennomføring av 
byggearbeidene. Selger er heller ikke  
forpliktet til å utføre endringer eller tilleggs-
arbeider som vil føre til ulempe for selger, 
og som ikke står i forhold til kjøpers  
interesse i å kreve endringer eller tilleggs-
arbeider. 

Selger har rett til å ta seg betalt for  
utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. 
Bustadoppføringslova §44. Selger er uansett 
ikke forpliktet til å utføre endringer eller til-
leggsarbeider som vil endre vederlaget med 
mer enn 15 % jf. Bustadoppførings- 
lova §9. Etter igangsetting vil det gis frister 
for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale 
etter igangsetting er kjøper kjent med at 
frister for tilvalg og endringer kan være  
utgått. Kjøper er oppfordret til å ta  
forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet 
er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/
endring som kjøper forutsetter skal være 
mulig å få levert av utbygger/selger.

Kostnader knyttet til endringer utført på  
boligen forfaller til betaling og skal  
dokumenteres betalt senest ved  
overtagelsen.
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Fakturering/betaling av tilleggs- 
arbeider/-leveranser som ikke går  
gjennom utbygger omfattes ikke av 
garantiene utbygger er pliktig å stille. 
Slik betaling vil være å anse som usikret. 
Megler anbefaler at betalinger knyttet 
til tilleggsarbeider betales sammen med 
boligen ved overtagelse og til meglers 
klientkonto. Selger vil således være  
videre ansvarlig for betaling til under- 
leverandører. Om det er videre spørsmål 
rundt dette ber vi kjøper konferere med 
meglerforetaket. 

Tilleggsvederlag/tilleggsfrister 
Partene kan kreve justeringer i det  
avtalte vederlaget. Dette iht. Bustad- 
oppføringslovens regler knyttet til 
endringer og tilleggsarbeider. Selger kan 
kreve ekstra vederlag fra kjøper knyttet 
til de endringer kjøperen fremlegger. 
Dette skal skriftlig varsles fra selger, og 
gjøre kjøper oppmerksom på økonomiske 
konsekvenser av endringene, samt de 
tidsmessige utfordringene endringene 
medfører. Kjøper kan ikke rette krav om 
dagmulkt ved en eventuell forsinkelse 
mot selger om kjøperen selv er skyld i 
forsinkelsen grunnet endringer, og at 
denne er forklart kjøper på forhånd. 

Avbestilling 
Kjøp etter bustadoppføringslova inne-
bærer en avbestillingsrett for kjøper. 
Dersom denne retten benyttes vil kjøper 
bli holdt ansvarlig for selgers merkost-
nader og tap som følge av en eventuell 
avbestilling. For avbestillinger som skjer 
før selger har vedtatt byggestart er det 
avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjø-
pesummen. Kontakt megler for nærmere 
informasjon dersom avbestilling vurde-
res. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider 
betales i slike tilfeller i sin helhet.

Forsinket betaling 
Ved forsinket betaling skal kjøperen  
betale forsinkelsesrenter iht lov av  

17.desember 1976 nr. 100 om forsinket 
betaling (forsinkelsesrenteloven).  
Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen 
å overta inntil betaling skjer.

Kjøperen er ansvarlig for å innbetale fullt 
oppgjør av kontraktssummen,  
inklusiv omkostninger. Selv om  
kjøperen har innbetalt deler av oppgjøret 
til fastsatt overtagelsesdato, skal kjøper 
betale forsinkelsesrenter av hele  
kontraktssummen frem til fullt oppgjør og 
omkostninger er mottatt hos megler- 
foretakets klientkonto. Beløpet blir  
avregnet fra overtagelse/forfall til  
betaling finner sted. Kjøper godskrives i 
disse tilfellene innskuddsrenter av beløp 
innbetalt til meglers klientkonto.  
Bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å 
forlenge betalingsfrist utover det som 
allerede er avtalt. 

Om kjøper ikke betaler boligen, og den 
ikke er betalt innen 15 dager etter avtalt 
overtagelsesdato, kan selger iverksette 
dekningssalg med 10 dagers varsel, og 
hevet kjøpet. Dette innebærer at kjøper 
i så fall må erstatte selgers økonomiske 
tap iht Bustadoppføringslovas §58 – 
verknadene av heving. 

Forsinket levering av bolig 
Ved et slikt tilfelle gjelder visse regler 
der selger har rett til tilleggsfrist uten 
kompensasjon til kjøper etter reglene 
i Bustadoppføringslova. Dette gjelder 
forhold som ekstreme klimatiske forhold, 
streik, kommunal forsinkelse, brann, 
vannskade etc. Kjøper gjøres derfor kjent 
med at når slike forhold er dokumentert, 
kan selger få tilleggsfrist for levering av 
boligen uten å måtte betale  
kompensasjon ovenfor kjøper.  

Slike forhold må kjøper ta til betraktning 
når det kommer til salg av egen bolig. Vi 
råder derfor kjøper til å ha dialog med 
meglerforetaket for å få råd rundt salg av 
egen bolig. Byggforsikringen til selger vil
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ikke dekke eventuell erstatningsbolig for 
kjøper ved slike tilfeller.

Energimerking 
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente 
lovpålagt energiattest for eiendommen, med 
energiklassifisering på en skala fra A-G. 
dersom utbygger/selger ikke har fått  
utarbeidet energiattest og merke på grunn-
lag av byggets tekniske leveranse, må disse 
fremlegges senest i forbindelse med  
utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

Transport av avtalen 
Transport av kjøpekontrakt fra kjøper før 
selgers forbehold er avklart vil ikke bli 
akseptert.

Etter denne datoen betinger selger seg et 
administrasjonsgebyr stort kr 25.000,- inkl. 
mva. for merarbeid i forbindelse med eier-
skifte.

Ved bruk av eksternt meglerfirma vil også 
DNB Eiendom Kristiansund betinge et  
administrasjonsgebyr stort kr. 25.000,- inkl. 
mva. for merarbeid og formidling av  
informasjon om prosjektet. I slike tilfeller 
kan både selger og megler kreve at gebyret 
innbetales før samtykke gis fra selger, og 
informasjon gis fra megler. Administrasjons-
gebyr blir ikke tilbakebetalt om transporten 
ikke gjennomføres.

Transport av avtalen forutsetter også en 
tilfredsstillende dokumentasjon på at ny 
kjøper trer inn med samme rettigheter og 
forpliktelser som opprinnelig kjøper,  
herunder for selger en tilfredsstillende 
finansieringsbekreftelse og bekreftet kopi 
av legitimasjon, som framlegges ovenfor 
megler Dersom borettslaget er stiftet kan 
eierskiftegebyr til forretningsfører komme i 
tillegg.

Det er innført forbud mot å selge andelen fra 
yrkesutøver til en som ikke kan eie andelen 
etter reglene i Burettslagslova §4-1 og 4-2. 
For eksempel innebærer dette at samme 

person ikke kan kjøpe to eller flere andeler i 
et og samme borettslag. Heller ikke kan en 
juridisk person kjøpe en eller flere boliger 
for å videreselge før innflytting.

Selger/megler påberoper seg opphavs- 
rettigheten til alt markedsmateriell for bo-
ligprosjektet, herunder bilder og  
illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte bolig-
prosjektets markedsmateriell i sin markeds-
føring for transport av kjøpekontrakt uten 
megler/selgers samtykke.

Om kjøper ikke skal ha hjemmel til  
leiligheten må det tas forbehold i bud.

Kjøper har undersøkelsesplikt 
Kjøper har plikt til å sette seg inn i salgs- 
prospekt, reguleringsplaner, bygge- 
beskrivelse, vedlegg som tegninger,  
reguleringsbestemmelser og annen  
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang 
til. Dersom utfyllende/supplerende  
opplysninger er ønskelig, bes kjøper  
henvende seg til megler. Det er viktig at 
kjøper har gjort seg kjent med alle forhold 
rundt handelen før bindende avtale inngås.  
Kjøper kan ikke reklamere på forhold han 
har fått opplysninger om, eller fått tilgang til 
før avtalen er inngått.

Kontroll etter hvitvaskingsloven 
Eiendomsmeglere er underlagt lov om 
hvitvasking og er forpliktet til å rapportere 
til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. 
Lov om hvitvasking innehar også strenge 
regler om kontroll av legitimasjon fra alle 
parter i handelen, herunder, selger, kjøper 
og fullmektiger for disse. 
 
Iht Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om hvitvas-
king og terrorfinansiering er megler pliktig å 
gjennomføre legitimasjonskontroll av opp-
dragsgiver og kjøper.
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Reelle rettighetshavere skal også kart-
legges. Dersom partene ikke oppfyller 
lovens krav til legitimasjon kan megler 
ikke etablere kundeforhold. Er det  
mistanke om at transaksjonen har  
tilknytning til utbytte av en straffbar 
handling, eller forhold som rammes av 
straffeloven §§ 131 til 136A kan megler 
stanse gjennomføringen av  
transaksjonen. Megler kan ikke holdes 
ansvarlig for de konsekvenser dette vil 
kunne medføre.

Kjøper oppfordres til å innbetale den del 
av kjøpesummen som ikke kommer fra 
låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra 
egen konto i norsk bank.

Budgivning 
Ordinære frister gjelder ikke da selger er 
profesjonell.

For bolig uten budgivning gis DNB  
Eiendom Kristiansund rett til å akseptere 
bindende kjøpsbekreftelser i henhold til 
prisliste. 

Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilba-
ke sin bindende kjøpebekreftelse etter at 
denne har kommet til meglers kunnskap.

Kjøpet er bindende så lenge det ikke er 
tatt forbehold, også knyttet til risikoen 
ved salg av egen bolig og pris på denne.

Normalt må det skaffes mellom- 
finansiering for kjøpet inntil nåværende 
bolig er solgt/ eller overtatt og oppgjør 
foretatt.

Til orientering 
Informasjonen i salgsoppgaven er  
utarbeidet med bakgrunn i  
opplysninger mottatt fra det offentlige, 
selger og selgers leverandører. All  
informasjon er godkjent av selger og  
selger innestår for innholdet.

Selger og megler tar forbehold om trykk-
feil i prospekt og prisliste.
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FORBEHOLD 
Revidert: 05.11.2018

Forbehold 
Salgsprospekt og byggebeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om prosjektets 
generelle bestanddeler og funksjoner.                                                                                                                              

Generelle beskrivelser av prosjektet i 
salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke 
passe for alle boliger. Kjøper oppfordres 
derfor særskilt til å vurdere solforhold, 
utsikt, beliggenhet i forhold terreng og 
omkringliggende eksisterende og fremti-
dig bygningsmasse m.m. før et eventuelt 
bud inngis. Det kan være avvik mellom de 
planskisser, planløsninger og tegninger 
som er presentert i prospektet, og den 
endelige leveransen. Slike avvik utgjør 
ingen mangel ved selgers leveranse som 
gir kjøper rett til prisavslag eller  
erstatning. 

Dersom det er avvik mellom tegninger i 
prospekt/internettside og byggebeskri-
velsen i den endelige kontrakt med kjø-
per, vil byggebeskrivelsen ha forrett og 
omfanget av leveransen er begrenset til 
denne. Det vises for øvrig til kundetegnin-
ger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle 
illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, 
«møblerte» plantegninger m.m. er kun 
ment å danne et inntrykk av det ferdige 
produktet, og kan ikke anses som ende-
lig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar 
medfølger ikke, med unntak av hvitevarer 
på kjøkken, og det kan derfor fremkomme 
elementer i presentasjonsmaterialet som 
ikke inngår i leveransen.

Sjakter, radiatorer, innkassinger o.l. og 
VVS føringer er ikke endelig tegnet inn. 
Det gjøres oppmerksom på at  
utomhusplanen i salgsprospektet ikke er  
ferdig detaljprosjektert. 

Forstøtningsmurer, fallsikringer,  
belysning, fordelerskap, lekeapparat, 
benker m.m., kummer og lignende vil bli 

plassert slik det finnes hensiktsmessig i 
forhold til terrenget.

Selger har rett til å foreta endringer i  
prosjektet som ikke vesentlig forringer 
prosjektets kvalitet eller standard, her-
under arkitektoniske endringer, materi-
alvalg,  
mindre endringer i konstruksjon, rør- 
gjennomføringer og/eller tomte- 
tilpasninger. Slike endringer er ikke å 
anse som mangler ved ytelsen. Det sam-
me  
gjelder de endringer som må gjøres som 
følge av kommunens byggesaksbehand-
ling og krav i ramme- og igangsettingstil-
latelser, samt andre offentlige tillatelser. 
Selger vil, så langt det er praktisk mulig, 
informere kjøper om slike endringer.

Selger forbeholder seg retten til å  
organisere fellesparkering og renova-
sjons dunker på den måten som anses 
mest hensiktsmessig, for eksempel som 
en del av borettslagets fellesareal som 
tilleggsareal til den enkelte seksjon eller 
som særskilt anleggseiendom.

Alle parkeringsplasser er utformet i.h.t 
TEK2010. Noen parkeringsplasser kan ha 
mindre avvik fra retningslinjene utarbei-
det av Sintef Byggforsk.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjø-
pers navn, hvis interessent mot formod-
ning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må 
det tas forbehold om dette i midlertidig 
kjøpsavtale/bud, og selger står fritt til å 
forkaste et slikt bud/kjøpstilbud på fritt 
grunnlag.

Utbygger tar forbehold om at det oppnås  
endelig offentlig godkjenning og et  
tilstrekkelig forhåndssalg. Dersom sel-
ger gjør forbehold gjeldende, skal selger 
tilbakebetale forskuddsbeløpet inklusive 
opptjente renter. 
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Utover dette har partene intet økonomisk 
ansvar overfor hverandre. Ved over- 
tagelse må det påregnes at det gjenstår 
mindre utvendige eller innvendige arbeider 
på eiendommens fellesarealer. Etter at  
styret i borettslaget er etablert, og før  
overtagelse av de enkelte seksjoner, vil  
selger innkalle borettslagets styre til over-
takelse av borettslagets fellesarealer. 
Kjøper må akseptere at borettslagets styre 
skal representere alle andelseiere ved over-
takelse av fellesarealene. Selger tar forbe-
hold om å foreta endringer/omregulering 
av omkringliggende bebyggelse, eventuelle 
endringer av utomhus arealer i forhold til 
det som er presentert for kjøper. Det tas ge-
nerelt forbehold om kommunal saksbehand-
ling og eventuelle justering i fremtiden for 
overtakelse/innflytting, hjemmelsoverføring 
med videre som følge av det.

Selger tar forbehold om å overdra rettighe-
ter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et 
annet selskap (for eksempel et utbygger- 
selskap).

Kjøper aksepterer en slik eventuell overdra-
gelse. 

Selger står fritt til å akseptere eller avslå 
ethvert bud, herunder bestemme om de vil 
akseptere salg til selskaper, samt om de vil 
akseptere salg av flere leiligheter til samme 
kjøper. Selger forbeholder seg retten til uten 
varsel å kunne endre priser og betingelser 
for usolgte leiligheter.

Utbygging av leilighetsbyggene i Havbris-
veien 1-6 ferdigstilles i flere byggetrinn. Det 
må derfor påregnes at det vil pågå byggear-
beider i de etterfølgende byggetrinn.

Eventuelle bud forutsettes inngitt på selger 
standard kjøpekontrakt som vil bli benyttet 
ved alle salg. Se eget kontrakts dokument 
som forutsettes gjennomgått før bud inngis. 
Selger tar forbehold om å foreta justerin-
ger i kontrakten som følge av offentlige 
krav m.m. Videre har selger anledning til å 
avvise bud fra interessenter som måtte mot-
sette seg, anvende, eller kreve endringer i 
standard kjøpekontrakt.
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3D-illustrasjon kan avvike fra endelig resultat.
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