
Megleropplysninger med prisliste



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5016/19

Adresse:
Småje 29, 5563 Førresfjorden

Utbygger/Selger
CK Eiendom AS

Pris:
Hver av enhetene selges til faste priser. 
Usolgte leiligheter kan prisjusteres av utbygger. 
Prislisten følger vedlagt.

Omkostninger:
Se vedlagt prisliste.

Boligtype:
Prosjekterte selveierleiligheter.

Sameiet vil bestå av 7 leiligheter.

Eierform:
Selveier

Standard:
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Tilvalg og endringer:
Det vil bli mulighet for tilvalg for individuelle 
løsninger, som kjøkken, bad, parkett, fliser, 
elektro og sanitær. 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. Eventuelle tilvalg avtales i en 
kundebehandlingsperiode direkte med 
underleverandører. Etter denne perioden er det 
ikke mulig å gjøre endringer. Det vil i denne 
forbindelse ikke være anledning til å bytte 
leverandør og det vil ikke bli anledning til å 
utføre egeninnsats.

Partene kan kreve justering av vederlaget ved 
endringer og tilleggsarbeid etter buofl. § 42, så 
langt det står i sammenheng med selgers 
ytelse. 

Forbrukeren kan likevel ikke kreve å få utført 
endringer eller tilleggsarbeider som vil endre 
vederlaget med 15 % eller mer jf. buofl. § 9.

Selgeren kan kreve tilleggsvederlag for 
nødvendige kostnader som kommer av forhold 
på forbrukerens side, jf. buofl. § 43.

Selger skal skriftlig klargjøre for forbrukeren de
kostnadsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller 
tilleggsarbeidene forbrukeren krever.

Mot sikkerhet fra selgeren etter buofl. § 47, kan 
selgeren kreve at forbrukeren betaler forskudd 
for vederlag for endringer eller tilleggsarbeider. 
Alternativt kan selgeren kreve at forbrukeren 
stiller sikkerhet for selgerens krav på 
tilleggsvederlag. Dersom § 47 garanti ikke er 
stilt, skal tilleggsvederlaget først betales innen 
overtagelse.

Bebyggelsens arealer:
Areal pr bolig fremkommer av vedlagt prisliste. 
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som 
er arealet innenfor boligens yttervegger 
inklusive evt. innvendige boder. På tegningene 
kan det også være angitt et romareal som er 
nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det 
tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte 
arealer, da beregninger er foretatt på tegninger.

Byggeår forventet ferdigstillelse:
2021
Forventet ferdigstillelse 1. kvartal 2022.

Byggemåte:
Betongdekker - ellers trebindingsverk. Se for 
øvrig vedlagt leveransebeskrivelse.

Kommentar til 
leveransebeskrivelse/tegninger:
Garderobedører leveres på baderom for å 
skjuledekke tekniske installasjoner. På baderom 
leveres enkel servant (arkitekttegningen viser 
dobbel servant). Det vurderes to ulike 
kjøkkenleveranser fra enten HTH eller Knaphus 
kjøkkensenter. Kfr. megler.

Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den 
enkelte enhet.
P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder

Antall soverom:
Leilighetene i leveres med 2 soverom, sett bort 
penthouseleiligheten..

Etasjer:
Prosjektet har totalt 4 etasjer, i tillegg til 
parkeringskjeller..

Parkering og boder:
Se forøvrig leveransebeskrivelse.

Tomt:
1415.5 m² felles eiet tomt

Vei, vann, kloakk:
Offentlig veg, vann og avløp.

Reguleringsforhold:
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

Legalpant:
Sameiet har lovbestemt legalpant på ubetalte 
fellesutgifter, jf. eierseksjonsloven.

Betalingsplan:
Forbrukeren er ikke forpliktet til å betale noen 
deler av vederlaget før selger har stilt sikkerhet 
(garanti), jf. buofl. § 12 og evt. § 47.

Vederlaget utbetales ikke til selger uten at 
kjøper har fått tinglyst hjemmel (evt. 
garantistillelse etter buofl. § 47).

Ved forsinket betaling av deloppgjør, 
sluttoppgjør, endrings- eller tilleggsarbeider 
kommer buofl. § 55 til anvendelse.

Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Kommunale avgifter fastsettes hos kommunen, 
og eiendommens likningsverdi fastsettes etter 
ferdigstillelse i forbindelse med første 
likningsoppgjør.

Konsesjon, odel, ek. kons., 0-kons., vernet 
bygg:
Eiendommen er ikke odels- eller 
konsesjonspliktig.
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Adgang utleie:
Boligene kan fritt leies ut.

Lovverket:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i 
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er 
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger 
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngått ved selgers aksept av 
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert 
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette.

Kjøper er innforstått med at det må innleveres 
finansieringsbevis til megler når avtale om kjøp 
inngås. Megler har rett til å videreformidle disse 
opplysningene til selgers byggelånsbank. Kjøper 
er ved aksept av kjøpsbekreftelse juridisk 
bundet av handelen selv om ikke kjøper skulle 
overholde sin forpliktelse med tilfredsstillende 
finansieringsbevis.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser med 
unntak av borettslagets legalpant i hver andel, 
jf. Borettslagsloven.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse skal 
foreligge skriftlig før overtagelsen kan finne 
sted. I motsatt fall anbefaler megler at 
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er ulovlig å ta i boligen i bruk før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen 
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig 
brukstillatelse foreligger.

Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er først inngått når både kjøper 
og segler har signert kjøpekontrakt.

Forbehold:
Selgerens forbehold:

Selger tar som utgangspunkt ikke forbehold.

Forbrukerens forbehold: 
Forbruker tar som utgangspunkt ikke forbehold.

Månedlige kostnader:
Hver seksjon vil få ha månedlige fellesutgifter 
som består av felleskostnader til drift.

Fellesutgiftene inkluderer:
Felles forsikring av bygningsmassen, strøm i 
fellesareal, drift av heis, forretningsførsel samt 
avsetning til fremtidig vedlikehold.

Faste løpende utgifter:
Seksjonseier må selv betale følgende utgifter 
utover fellesutgiftene:

- Innboforsikring
- Strøm (oppvarming av boligen).
- Tv/internett-Kommunale avgifter og renovasjon

Listen er ikke uttømmende.

Eierbrøk:
Eierbrøk beregnes ut i fra leilighetens 
bruksareal, delt på det totale arealet for alle 
leilighetene.

Offentlige forbehold:
Rammetillatelse/igangsettingstillatelse
foreligger.

Overtagelse:
Etter nærmere avtale. Kfr. megler før 
budinngivelse.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra 
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som 
fremkommer av salgsoppgaven samt annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper 
er gjort oppmerksom på eller på tross av 
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. 
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta 
kontakt med megler før bindende avtale om 
kjøp inngås.

Detaljprosjektering:
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og det må 

påregnes mindre justeringer som følge av 
dette. Se for øvrig forbehold i 
leveransebeskrivelse. 

Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtagelse av fellesarealer gjennomføres med 
styret. Forbrukeren gir med kjøpsbekreftelse 
styret (valgt blant forbrukerne), fullmakt til å 
gjennomføre overtakelse av fellesarealer. 
Dersom styret ikke er valgt på 
overtakelsestidspunktet eller kun består av 
medlemmer utpekt av selgeren, skal selgeren 
før overtakelsen innkalle de fremtidige eierne 
slik at de velger minst 2 personer til å foreta 
overtakelsen.

Forbrukeren er kjent med at 
utenomhusarbeider, avhenging av årstid, vil 
kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning 
for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse 
av boligen.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av 
kjøper selv om utomhusarealer ikke er 
ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider 
ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, 
skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i 
overtakelsesprotokollen.

Det gjøres oppmerksom på at 
leveransebeskrivelsen/uteomhusplanen i 
salgsprosektet ikke er ferdig detaljprosjektert, 
og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve 
tilbakehold av nødvendige beløp på meglers 
klientkonto som sikkerhet for manglene. 

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

Garantier:
Selgeren plikter å stille nødvendige garantier iht. 
Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av 
ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). 
Herunder § 12 og eventuelt § 47 garanti.

Megler kan utbetale eventuelt forskudd til 
selger fortløpende dersom selger stiller § 12 og 
§ 47 garanti.

FØRRESFJORDEN SMÅJE 29



Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 om tiltak 
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver ogeller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Det samme gjelder for 
medkontrahenten til oppdrags- giver og eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente 
opplysninger om reelle rettighetshavere i 
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 % 
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav eller megler har mistanke 
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte 
av en straffbar handling eller forhold som 
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 
c kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne medføre 
for oppdragsgiver og eller eventuelle reelle 
rettighets- havere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.

Hvitevarer:
Hvitevarer medfølger - se for øvrig vedlagt 
leveransebeskrivelse.

Energimerking:
Selger forplikter å energimerke eiendommen 
innen overtagelse.

Oppvaming:
Vannbåren gulvvarme på baderomvaskerom, 
entre, stue og kjøkken. (Ikke på soverom).

Eventuelle trasport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke. Kjøper 
kan ikke instruere megler om å ikke tinglyse 
skjøte.

Indeksregulering:
Vederlaget skal ikke indeksreguleres.

Vedtekter:
VedteVktederlaget er utarbeides av sameiet 
etter samråd med forretningsfører, eksempelvis 
Haubo ler Bate.

Vedlegg til salgsoppgave:
-Leveransebeskrivelse

-Tegninger
-Prisliste
-Romskjema
-Grunnboksutskrift

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt 
igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren 
avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54. 
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av 
kjøpesummen (totalpris inkl. fellesgjeld) inkluder 
merverdiavgift.

Dersom forbrukeren avbestiller etter at 
igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes 
selgerens krav på vederlag og erstatning i 
samsvar med buofl. §§ 52 og 53.

Eierformens lovverk:
Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner 
(eierseksjonsloven).. 

Meglers vederlag:
Fastpris: 50.000 + mva. per enhet.

Kontakt:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
M: 90776949
E: marius@meglerhuset-rele.no

Ansvalig megler:
Marius Kallevik
M: 90 77 69 49
E: marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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Prisliste
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Romskjema
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Grunnboksutskrift
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Grunnboksutskrift
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Tegning underetasje
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Tegning første etasje
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Tegning andre etasje
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Småje 29, 5563 Førresfjorden Gnr. 79, Bnr. 1064 i Tysvær kommune.
Oppdragsnummer: 1-5016/19 basert på salgsoppgave datert 16.06.2021







DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90 77 69 49  /  marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


