
Bøkelunden
Megleropplysninger med prisliste



Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-5020/19

Adresse:
Hovedgata 9-11, 4250 Kopervik

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 58, Bnr. 477, 96 og 59.

Utbygger/Selger
Garvik Tomteutvikling

Hjemmelshaver:
Hjemmelshaver til Bnr. 59 er Karmøy Kommune.

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:

Fra 7 500,- til 11 750,- Dok.avg. (2,5% av 
tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
16 160,- Tilknytningsavgift VVA
----------------------------------
Fra 25 022,- til 29 272,- (omkostninger totalt)

Se spesifisert dokumentavgift for hver leilighet i 
vedlagt prisliste.

Ved tinglysning av flere panterettsdokument 
tilkommer kr. 585,- for hvert dokument. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Boligtype:
Leilighet

Sameiet vil bestå av 16 boligseksjoner samt 1 
næringsseksjon.

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:
2020-2022, forventet overtagelse 2021/2022. 
Kfr. Megler.

Byggemåte:
Bygget oppføres hovedsakelig i tre og betong. 
Se forøvrig vedlagt leveransebeskrivelse.

Beliggenhet:
Bygget skal oppføres midt i Hovedgaten i 
Kopervik sentrum, hvor de fleste leilighetene vil 
ha flott utsikt til Vågen.

Innhold:
Se vedlagte plantegninger i eget prospekt, for 
innhold til den enkelte enhet.

P-rom = Oppholdsrom
S-rom = Boder

Antall soverom:
Leilighetene leveres med 2 - 3 soverom.

Oppvarming
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

NIBE Komplett Avtrekksvarmepumpe gir varme, 
varmtvann, balansert ventilasjon og forvarmet 
til-luft. Viftekonvektor i stue.

Vannbåren varme i gulv på bad/vaskerom.

Parkering og boder:
Tilhørende parkeringsplass i underetasjen.

Se forøvrig leveransebeskrivelse.

Tomtebeskrivelse:
Det totale tomtearealet er 2157 m2 
(felles eiet tomt).

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

Servitutter, rettigheter:
Se vedlagte grunnbøker.

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

Betalingsplan:
Kjøpesummen betales i sin helhet innen 
overtagelse. 
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.

Adgang utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut 
boligene.

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 (kjøpesum 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.

Dersom kjøper ønsker Husbankfinansiering 
oppfordres kjøper til å ta forbehold om 
finansiering til den delen av kjøpesummen 
kjøper ønsker husbankfinansiering på.

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

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.

Opplysninger om sameiet:
Omradet er planlagt a besta av ett boligselskap. 
Den daglige driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, 
eierseksjonsloven. Seksjonseierne stifter selv 
sameiet.

Hver seksjon utgjør en sameieandel med 
tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og 
rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er 
ikke tillatt a eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. 
Sameiet er pliktig til a 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 sa snart årstiden tillater 

det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang 
saks- behandlingstid i kommunen. 

Forbehold:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring 
av kontrakten:
- Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse 
er gitt innen 31.12.2020.
-Det tas forbehold om at det innen 31.12.2020 
er solgt boliger som i samlet verdi, jf. prisliste 
for prosjektet pr. 31.12.2020 med totalverdi kr. 
48 500 000,- utgjør minst 75% av totalverdien.
- Det tas forbehold om endelig godkjenning i 
kommunestyret for kjøp av tomt med bnr. 59.

Ingen forbehold kan tas for lengre enn 18 
måneder fra kontraktsinngåelsen. 

Selgeren skal uten ugrunnet opphold varsle 
forbrukeren skriftlig når grunnlaget for 
forbeholdene er falt bort, samt dato for 
bortfallet.

Selgeren er bundet av kontrakten dersom det 
ikke er sendt skriftlig melding til forbrukeren om 
at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 
kalenderdager etter utløpet av den aktuelle 
fristen.

Forbrukerens forbehold:
Forbrukeren tar ikke forbehold.

Månedlige kostnader:
Hver seksjon vil få månedlige fellesutgifter som 
består av felleskostnader til drift av sameiet. Se 
vedlegg for stipulerte fellesutgifter.

Selger står ansvarlig for betaling av 
fellesutgifter på usolgte enheter.

Eierbrøk:
Eierbrøken fordeles etter areal.

Offentlige forbehold:
Rammetillatelse foreligger.

Diverse:
Karmøy kommune har en kloakkpumpestasjon, 
herunder en bygning som inneholder et 
gjestetoalett (til båthavnen) mm. Beliggende på 
gnr. 58, bnr. 59. Karmøy kommune har 
eiendomsrett til anlegget og bygningsdelen, 
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eventuelt en tinglyst bruksrett til 
gjestetoalettet. Karmøy kommune skal også 
sikres tilgang til nødvendig vedlikehold av 
anlegget. Det er ikke avklart hvordan Karmøy 
kommune sine rettigheter skal sikres formelt, 
men de skal sikres.

Overtagelse:
Overtakelse av boligen etter nærmere avtale.

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.

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.

Hvitevarer
Det medfølger hvitevarer. Kfr. megler for 
nærmere beskrivelse av hva som medfølger.

Energimerking:
Når en bolig 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.

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.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fasprisbasert - Fra kr. 
40.000-50.000 + mva. I tillegg betaler 
oppdragsgiver gebyr for tilrettelegging og 
meglers direkte utlegg.

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

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

Salgsoppgavedato: 07.04.2020 
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Mine notater:
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VEDLEGG

Situasjonsplan
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VEDLEGG

©Norkart 2019

12.11.2019
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Karmøy kommune

58/477

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Reguleringsplan
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VEDLEGG

Grunnbok bnr. 59

8



VEDLEGG

Grunnbok bnr. 59
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VEDLEGG

Grunnbok bnr. 96
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VEDLEGG

Grunnbok bnr. 96
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VEDLEGG

Grunnbok bnr. 477
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VEDLEGG

Grunnbok bnr. 477
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VEDLEGG

     

1 
 

 
 
 

PRISLISTE BØKELUNDEN 
 

Leilighet BRA Dok. Avg. Pris 
1 89 8.750 3.498.000 
2 68 7.500 2.998.000 
3 87 9.250 3.698.000 
4 76 8.750 3.498.000 
5 102 10.000 3.998.000 
6   SOLGT 
7 79 8.750 3.498.000 
8 78 8.750  3.498.000 
9   SOLGT 
10 88 10.000 3.998.000 
11 78 9.000 3.598.000 
12 78 9.000 3.598.000 
13 87 10.000 3.998.000 
14 102 10.500 4.198.000 
15 97 11.750 4.698.000 
16 91 11.500 4.598.000 
 

Prisliste
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VEDLEGG

Sameiebudsjett/fellesutgifter
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VEDLEGG

Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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Leveransebeskrivelse
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TA BILDE AV BUDSKJEM
A O

G SEND VIA SMS ELLER M
AI

L 
TI

L 
M

EG
LE

R

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)

Hovedgata 9-11, 4250 Kopervik Gnr. 58, Bnr. 477, 96 og 59 i Karmøy kommune.
Oppdragsnummer: 1-5020/19basert på salgsoppgave datert 07.04.2020





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


