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Illustrasjon: Stue seksjon 8, 11 og 14
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Illustrasjon: Stue (venstre), samt soverom nord seksjon 8, 11 og 14
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Illustrasjon: Stue, samt soverom sør seksjon 9 og 15
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Illustrasjonsplan med fordeling av båtplasser
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5018/19

Adresse:
Porsholmen, 4276 Veavågen

Borettslagets eiendom:
Gnr. 1 bnr. 14 snr. 8-16 i Karmøy kommune

Utbygger/Selger
Porsholmen Utbygging AS

Hjemmelshaver:
Porsholmen Utbygging AS

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

Omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i
tillegg til kjøpesummen:

6 250,- Dok.avg. (2,5% av tomteverdi)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
5 000,- A-konto innbetaling til sameiet
------------
12 502,- (omkostninger totalt)

Ved tinglysning av flere panterettsdokument
tilkommer kr. 525,- for hvert dokument. Det tas
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Boligtype:
Prosjektert fritidsbolig.

Sameiet vil bestå av totalt 27 seksjoner.

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.

Kjøper har rett til å forholde seg direkte til
entreprenør i denne prosessen.

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:
Byggingen er i gang. Forventet ferdigstillelse

err i 2019/2020.

Byggemåte:
Grunnmur iht. gjeldende krav. Trekonstruksjon
kledd med trepaneler. Saltak i trekonstruksjon
tekket med betongtakstein. Se for øvrig vedlagt
leveransebeskrivelse.

Beliggenhet:
Porsholmen ligger idyllisk til i skjærgården på
vestsiden av Karmøy. Skjermet for vær og vind
er holmen det perfekte stedet å leve ut sin
hyttedrøm! Her er det rom for alle.
Barnefamilier, friluftsentusiaster, unge og gamle
vil kunne finne glede i de mange sjørelaterte
aktivitetene en kan ta seg til i nærområdet og
alt Haugalandet ellers har å by på. Mens det å
sitte på brygga å høre lyden av sjøen som
skvulper mens en nyter havutsikten i alle
retninger gir den etterlengtede roen alle kan
trenge iblandt.

Innhold:
Se vedlagte plantegninger for innhold til den
enkelte enhet.

P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder

Antall soverom:
Enhetene leveres med 1–3 soverom.

Etasjer:
Enhetene leveres med 2-3 etasjer.

Parkering:
Sameiet har tinglyst rett til leie av felles
parkeringsplass på gnr. 1 bnr. 192 i Karmøy
kommune. Sameiet har rett til å leie minst 6
parkeringsplasser i tillegg til område for
renovasjon.

Se forøvrig leveransebeskrivelse.

Oppvarming:
Varmekabler i alle gulv i første etasje.

Tomt:
Ca. 4 526 m2 felles eiet tomt.

Vei, vann, kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet det offentlige
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avløpsnettet. Offentlig vann.

For avløp er det ein felles pumpekum som
pumper avløp frå Porsholmen via sjøledning til
offentlig pumpestasjon i Neset.

Servitutter, rettigheter:
2019/570581-1/200 21.05.2019 21:00
Bestemmelse om parkering
Rettighet hefter i: Gnr: 1 Bnr: 192
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/570581-2/200 21.05.2019 21:00
Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Gnr: 1 Bnr: 192
Rett til å ha renovasjonsordning plassert på
eiendommen
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/570581-3/200 21.05.2019 21:00
Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Gnr: 1 Bnr: 36
Gjelder denne registerenheten med flere

Reguleringsforhold:
Eiendommen ligger i et området hovedsakelig
regulert til fritidsformål/næring. For
reguleringsplan og kart, kfr. megler.

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

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:
Salg er ikke odels- eller konsesjonspliktig.

Adgang utleie:
Boligen er selveiet, og kan i sin helhet 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

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser med
unntak av sameiets legalpant i hver seksjon, jf.
eierseksjonsloven.

Oppføring av fellesbygg og felles flytebrygge er
underlagt sameiet og vil eventuelt bekostes via
fellesgjeld. Fellesgjeld dekker også annet felles
utstyr som er felles ansvar underlagt sameiet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller 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 boligen i bruk før midlertidig
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig
brukstillatelse foreligger.

Oppgjør ved salg av uinnredet seksjon, må
avtales etter dialog mellom partene. Kfr. megler.

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 på toppfinansiering
(innskudd og omkostninger) 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..

Forbehold:
Selgerens forbehold:
Selger tar forbehold om salg av minst to
enheter i hver rekke.

Forbrukerens forbehold:
Forbrukeren tar som hovedregel ikke forbehold,
med mindre dette fremkommer av forbrukers
kjøpstilbud.

Månedlige kostnader:
Hver seksjon vil få ha månedlige fellesutgifter
beregnet til kr: 950,- per mnd.
I stipulerte felleskostnader inngår alle
kostnader ved eiendommens drift og
vedlikehold som ikke gjelder den enkelte
bruksenhet (eks: forsikring, drift, vedlikehold,
service, strøm, foretningsførsel osv), avsetning
til framtidig vedlikehold og evt betjening av
felles gjeld.

Selger står ansvarlig for betaling av
fellesutgifter på ferdigstilte usolgte enheter.

Faste løpende utgifter:
Seksjonseier må selv betale følgende utgifter
utover fellesutgiftene:
- Kommunale avgifter
- Innboforsikring
- Strøm (oppvarming).
- Evt. tv og internett

Eierbrøk:
1/27

Opplysninger om sameiet:
Omraådet er planlagt å bestaå av ett
boligselskap. Den daglige driften vil bli
organisert som seksjonssameie iht. lov av
16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Utbygger
stifter sameie og det legges opp til profesjonell
forretningsfører. Eiendommen er i dag
seksjonert med næringsformål, men Karmøy
kommune krever reseksjonering før utstedelse

21 21VEAVÅGEN PORSHOLMEN



av ferdigattest da seksjonene nå vil være
godkjent for fritidsformål.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og
rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er
ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.
Sameiet er pliktig til å avholde årlige
sameiermøter hvor regnskap og budsjett
fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at
eiendommen forvaltes etter retnings- linjer og
vedtekter som fastsettes av sameiermøtet.
Videre er det sameiermøtet som beslutter om
det skal utarbeides husordens-/trivselsregler
for sameiet. Hver seksjon har en stemme i
sameiermøtet. Utomhusarealene på området
ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de
enkelte byggene eller så snart årstiden tillater
det.

Offentlige forbehold:
Igangsettingstillatelse foreligger.

Info om kjøps- og lånevilkår:
Totalpris:
Total kjøpesummen består av kjøpesum
(fastpris) og omkostninger.

Overtagelse:
Selgerens frist til å ha boligen klar til
overtagelse fastsettes etter nærmere avtale
og vil inngå i kontrakten. Kfr. megler før
inngivelse av kjøpetilbud.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle
om dette minimum to måneder før det nye
overtakelsestidspunktet. Det eksakte
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med
21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien,
forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme
gjelder om den berøres av paåskeferien.
Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt
utføres arbeid i en ferie.

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.

På eiendommen er det regulert fellesbygg samt
flytebrygge. Det er ikke endelig avklart om
dette skal oppføres. Dersom det skal oppføres
vil det finansieres med fellesgjeld som opptas
av sameiet. Dette vil evt. føre til høyere
fellesutgifter, ca. kr. 150,- per mnd.

Garantier/kjøpers sikkerhetsstillelse:
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.

Selger kan kreve at kjøper stiller sikkerhet i
form av bankgaranti senest 14 dager etter
kontraktsinngåelsen, for oppfyllelsen av sine
forpliktelser etter kontrakten. Kfr. megler før
innlevering av kjøpsbekreftelse.

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 og/eller
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
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres
medkontrahent.

22 22VEAVÅGEN PORSHOLMEN



Hvitevarer
Hvitevarer på kjøkken inngår i kjøkkenleveranse.
Se vedlagt leveransebeskrivelse.

Energimerking:
Når en fritidsbolig selges før den er ferdig skal
selger oppfylle plikten om energimerking ved å
garantere for energi- og oppvarmingskarakter
og lage fullstendig energiattest ved
ferdigstillelse.

Indeksregulering
Vederlaget skal ikke indeksreguleres.

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

Vedtekter:
Vedtekter for sameiet følger som vedlegg.
Kjøper aksepterer vedtektene for sameiet.

Avbestilling
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt
igangsettingstillatelse, betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jf. buofl. § 54.
Avbestillingsgebyret fastsettes til 5% av
kjøpesummen inkludert 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) av 16 juni.2017, nr. 65.

Vedlegg:
Følgende dokument er vedlegg til
salgsoppgaven:
- Leveransebeskrivelse
- Prisliste
- Servitutt vedr. adkomst/parkering
- Bygningstegninger
- Situasjonsplan

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle
vedlegg

Meglers vederlag:
Oppdragiver betaler meglerprovisjon

kr. 50.000 + mva. per seksjon.

Ansvalig megler
Georg Berg
M: 97 95 12 00
E: georg@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no
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VEDLEGG

PORSHOLMEN UTBYGGING AS Org.nr: 916 683 855 post@porsholmen.no

PORSHOLMEN - 2019

( Illustrasjoner/tegninger kan avvike fra faktiske forhold )

Leveransebeskrivelse
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VEDLEGG

PORSHOLMEN UTBYGGING AS Org.nr: 916 683 855 post@porsholmen.no

Leveransebeskrivelse 12.6.2019

UTVENDIG Felles tomt leveres ferdig opparbeidet i henhold til utendørsplan datert 9/5/2019.
Plattinger, kai/brygge tilhørende fritidsboligene leveres i cu-impregnerte materialer iht.
utendørsplan.

Fritidsboligene leveres iht. gjeldende krav og forskrifter.
Dører og vinduer iht. krav og tegninger. Det leveres enkelfalset kledning i gran med
grunning og 1 strøk maling. Toppstrøk må males innen 2 år. Betongtakstein på takflater.
Takrenner i lakkert aluminium.

INNVENDIG Det leveres hvite slette dører m/hvite karmer og hardved terskel iht. tegning som
standard innvendig dør. Krommet dørvridere.

Trapp leveres i furu med beiset og lakkerte trinn, hvitmalte vanger, håndrekke og spiler.
Eventuell hemse-trapp/stige leveres i ubehandlet furu. Eventuell loftsluke (stiplet på
tegninger) leveres med hvitmalt luke og stige i ubehandlet treverk.

Innvendige listverk leveres som hvitgrunnet standard slette lister og med synlig
spikerstift. Evt foringer leveres hvitmalt.

Innvendige overflater for vegg og himling leveres med standard gipsplate. Gipsplater
strimles, sparkles, og males 2 strøk standard hvitfarge. På gulv leveres «Pergo laminat 1-
stav Living Expression Studioeik» med AquaSafe teknologi for bedret vannmotstand.
På bad leveres vegger kledd med Opus baderomsplater flismønster 60x60 – matt eller
20x30 høyglans, og gulvbelegg i grå farge på gulv.

Garderobeskap er ikke med i leveranse.

.

Leveransebeskrivelse
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VEDLEGG

PORSHOLMEN UTBYGGING AS Org.nr: 916 683 855 post@porsholmen.no

RØRLEGGER/BAD Det leveres vegghengte toaletter og servanter i hvitt porselen.
Armatur leveres forkrommet som ett greps. På dusj- og badebatteri leveres
termostatbatteri. Det leveres dusj med dusjvegger på bad i samsvar med tegning.
Høiax varmtvannsbereder 100 l. En utvendig krane er med i leveranse. Baderomsmøbel
frå samarbeidende rørleggerleverandør til 15.000 kr. er inkludert. (veiledende pris)

ELEKTRO Det leveres varmekabler i alle oppholdsrom og bad i 1 etg og evt bad i 2. etg.
Tilknytningskap utvendig. Innvendig sikringsskap. 3 utelys. Astrour for styring av utelys.
Elektriske punkter beregnet iht. NEK 400:2014 Komfyrvakt v kjøkken. Seriekoblet
røykdetektor i hver etasje. Enhetene vil få innlagt fiber og 1 datapunkt i vegg i 2 etg.
Innvendig belysning er ikke inkludert.

KJØKKEN Kjøkken fra samarbeidende kjøkkenleverandør til 115.000 kr er inkludert
Endring av kjøkken kan gjøres i hvert enkelt tilfelle i samarbeid med kunde. Det er
utarbeidet eksempler som viser mulig kjøkkenløsning. Pris er basert på tilbud fra Aubo
inkl. hvitevarer. Kjøper kan fritt velge kjøkkenleverandør, og budsjettpris som er
inkludert er 115.000. Prisene gjelder for veiledende pris på varer inkludert montering.

VENTILASJON

FELLESOMRÅDE

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. krav.

På fellesområde etableres det felles; lekepark, kai/brygge, kaikrane, badeplass,
oppholdsarealer.

Sameiet kan ellers etablere felles-bygg, -flytebrygger, -utliggere mm. Dette eies av
sameiet og inngår i fellesgjeld som evt. betjenes via månedlige felleskostnader. Dette er
ikke med i leveransen fra utbygger.

Leveransebeskrivelse
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VEDLEGG
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Generell orientering
Denne leveransebeskrivelse angir standard leveranse, og danner sammen med tegning og kontrakt grunnlag for
leveransen fra oss. Denne leveransebeskrivelse erstatter alle tidligere utsendte beskrivelser, og blir gjeldende
for alle leveranser hvor denne beskrivelsen ligger til grunn for tilbud/kontrakt/ avtale.

Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder følgende rekkefølge:

1. Kontrakt m/vedlegg
2. Leveransebeskrivelse.
3. Tegninger/Detaljhefte

Endringer eller tilføyelse i leveransen, utover standard, skal beskrives i kontrakt eller i bilag til kontrakt. Valg,
tilvalg og tilleggsleveranser vil bli fakturert direkte fra leverandør og vil påvirke den totale kostnaden for boligen
for kjøper.
Vi baserer leveransen på Sintef Byggforsks anvisninger eller leverandørers dokumentasjon og vi forbeholder oss
retten til å foreta endringer i konstruksjons- materialvalg, til andre godkjente løsninger. Vesentlige forandringer
vil foregå i forståelse med tiltakshaver/kjøper. Energiberegning blir prosjektert for hver enkel bolig, slik at
konstruksjonsdeler tilfredsstiller krav mht. energikrav i TEK 17.
Stiplede linjer på tegninger viser mulige løsninger for innredning og inngår ikke i leveranse.

Eventuell nedkjøling av bolig er prosjektert ved gjennomlufting. Ved store vindusflater kan det bli behov for
solavskjerming. Dette er ikke inkludert.

Toleranser
Utførelser i henhold NS 3420 normalkrav for toleranser.
Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.

Eventuell oppgradering til høyere toleranseklasse må bestilles av tiltakshaver.
Tre er ett” levende produkt” og det må påregnes at det kan oppstå mindre sprekker på grunn av
temperatursvingning og variasjon i fuktinnhold i inneluft. Dette kan også medføre” svinnriss” i malte overflater.
Dette er ikke å anse som feil eller mangel så lenge forholdet er innenfor toleranseavvik gitt i Norsk Standard.

Offentligrettslige regler
Boligbygging er søknadspliktige tiltak og er avhengig av tillatelse fra stedlig kommune. Det tas forbehold om
tillatelse til tiltaket og at det kan komme endringer som følge av krav fra kommunen.
Gjeldende regler er hjemlet i Plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene til byggverket er hjemlet
gjennom forskrift TEK17.

Leveransebeskrivelse
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FDV-dokumentasjon - Forvaltning, drift og vedlikehold
Når boligen er ferdig og før det søkes om ferdigattest, skal det samles inn nødvendig
dokumentasjon om aktuelle produkter som er benyttet i boligen. Kjøper/eier må settes seg inn i dette og
etterleve råd og vedlikeholdsrutiner som angis for det enkelte produkt. Dersom dette ikke gjennomføres som
beskrevet eller at vedlikeholdet ikke er riktig utført, kan dette føre til at eventuell reklamasjon blir avvist

Kundemappe - Fradrag og tillegg
Det utarbeides en kundemappe for hver enkelt bolig i forhold til tidsfrister og priser ved tilvalg/endringer.
Kunden må forholde seg til dette og alle endringer/tilvalg skal aksepteres av begge parter. Enkeltgebyr for
endringer etter avtalt frist kr. 5 000,- Endringer som ikke har skriftlig bekreftelse pr epost eller signatur anses
ikke som gyldig.
Illustrasjoner er kun ment for å gi ett innblikk i hvordan prosjektet kan bli. Det vil kunne avvike fra faktisk
leveranse. Elementer som vises i 3D illustrasjon som møbler, belysning etc. er ikke en del av leveransen.

Avvik
Det tas forbehold om endringer av innhold i dette dokument som følge av prosjektering og tilpasninger. Alle mål
på tegninger angis med forbehold om prosjektering og tilpasninger av bl.a. sjakter, føringer, bærende
konstruksjoner etc. Arealavvik kan forekomme i form av prosjektering. Selger tar forbehold om at avvik kan
variere på boligen med +/- 5%. Arealavvik kan også forekomme på tomten som følge av endelig plassering av
teknisk utstyr, fellesanlegg, grøfter, kummer, stier, kaier/brygger etc. Som følge av prosjekteringen kan endelige
planløsninger og fasader avvike fra eksisterende tegninger. Eksempelvis:

• Sjakter er i dag ikke plassert på tegning (til ventilasjon etc.)
• Nedforing av enkelte himlinger som følge av ventilasjonssystem
• Vindusareal kan endres som følge av prosjektering/varmetapsberegning o.l.
• Plassering av utstyr og innredning
• Krav fra offentlige myndigheter.

Garanti/Forsikring
Vi stiller garanti til kjøper iht.. ”Bustadsoppføringslova.” Vi holder huset forsikret fram til overtakelse.
Kjøper stiller garanti iht. avtale.

Egeninnsats
Dersom det gjøres avtale om egeninnsats der kjøper skal utføre/levere deler av arbeid/leveranse selv plikter
kjøper å utføre dette i henhold til gjeldende krav, innen gitt tidsfrist, og i samarbeid med og etter instruks frå
ansvarlig utførende for eventuelt fagområde. Ved unnlatelse kan selger fullføre og rette eventuelle feil og
mangler for kjøpers regning.

Oppgjør
Kjøper og selger avtaler oppgjør for hver enkelt bolig. Det kan bli krevd forskudd/delbetalinger som en del av
avtalen. Selger stiller evt garanti for forskudd iht. §47 Bustadoppføringslova.

Ved overtagelse:
Synlige feil og skader på for eksempel vindusruter, porselen, kjøkkeninnredning, baderomsinnredning,
overflatebehandling og gulvflater kan ikke påberopes av kjøper etter overtagelse. Det må påberegnes noe
flikking av dører, trapp, vindu etc. Selger er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor hans kontroll, så som
streik, lockout etc. Kjøper kan ikke påberope seg heving, prisavslag eller lignende som følge av dette. Selger er
avhengig at det gis brukstillatelse/ferdigattest for boligen. Dersom det er avtalt egeninnsats fra kjøper og det er
mangler/feil ved dette som forhindrer brukstillatelse/ferdigattest kan selger utføre disse restarbeidene for
kjøpers regning. Informasjon om slike situasjoner vil avklares med kjøper Det vil avholdes befaringer før
overtagelse for å avklare eventuelle feil og mangler.

Leveransebeskrivelse
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Prisliste
05.10.2019

SEKSJONSNUMMER PRIS UINNREDET* NØKKELFERDIG

8 1 990 000 2 950 000

9 1 800 000 2 750 000

10 1 900 000 2 990 000

11 1 900 000 2 990 000

12 1 850 000 2 800 000

13 1 850 000 2 800 000
14 1 700 000 2 650 000

15 1 750 000 2 750 000

16 2 050 000 3 050 000
*Uinnredet (brann/lydvegger ferdig + isolerte yttervegger og tak)

Prisene er faste.

Prisliste
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Bolig/leilighetsnummer iht. prisliste:

Kjøpsbekreftelse

Kjøpesum iht. prisliste, kr

skriver kroner med blokkbokstaver

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LEGITIMASJON
(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

LEGITIMASJON
(kopi av gyldig legitimasjon, f.eks. førerkort)

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og evt. andel av fellesgjeld iht. salgsoppgaven

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtale-
betingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal
forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse for kjøp, så fremt prosjektet ikke er Husbankfinansiert.
Dersom prosjektet er Husbankfinansiert skal kjøper fremlegge finansieringsbekreftelse for toppfinansiering. Bindende bekreftelse for kjøp kan
ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 1)

Porsholmen, 4276 Veavågen Gnr. 1, Bnr. 14 i Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 219233 basert på salgsoppgave datert 2019-10-09







DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

Georg Berg / T: 97 95 12 00 / georg@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




