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§12-5, nr 1
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Fritidsbebyggelse – frittliggende (HF 1 - 5)
Fritidsbebyggelse – konsentrert (HK 1 – 8)
Forretning/Tjenesteyting (F/T)
§12-5, nr 2
SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR
Kjøreveg, offentlig (KV1)
Veg, privat (V1 – 6)
Gang- og sykkelveg (GS)
Fortau (VF)
Annen veggrunn (VAG)
Kollektivholdeplass (KH)
Parkeringsplasser (PP)
§12-5, nr 3
GRØNNSTRUKTUR
Turveg/ Skiløype (GTV/IS1-3)
§ 12-5, nr. 5
LANDBRUK-, NATUR-, FRILUFTSFORMÅL
Friluftsområde (FL1 - 9)
§ 12-5 nr. 6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

§12-6
HENSYNSSONER
Sikringssone – frisikt (H140)
Faresone – flomfare (H320)
Sone med angitte særlige hensyn – hensyn grønnstruktur (H540)

1
1.1

FELLESBESTEMMELSER
Byggesøknad og situasjonsplan

Sammen med søknad etter PBL § 20-1 skal det legges fram en situasjonsplan i målestokk
1: 200. Situasjonsplanen skal vise følgende:
- Eksisterende situasjon med tomtegrenser, byggelinjer og evt. frisiktlinjer.
- Atkomstveg, nabobebyggelse (m/angivelse av møneretning og antall etasjer),
evt. eksisterende bebyggelse på tomta og ledninger for vann og kloakk.
- Nordpil.
- Planlagt fritidsbolig med terrasser og evt. forstøtningsmurer.
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Uthus/boder eller anneks som er tillatt på tomta innenfor maksimalt angitt
BRA/BYA.
Bygningsplassering angitt med koordinater på minimum 2 hushjørner.
Ytre mål på bygning, avstand til nabogrenser og avstand til midten av veg.
Kotehøyder på husets inngangsplan, ved biloppstillingsplass og ved
innkjøringen til tomta. Terrengfall vist med terrengkoter (eksisterende og nye)
og høydetall.
Høyde på gulv i første etasje/hovedplan.
Parkering

Minst 2 terrengprofiler vedlegges situasjonsplanen. Terrengprofilen skal legges til
fasadelinjer. Kommunen kan kreve terrengprofil for alle 4 hovedfasader. Terrenghøyder i
profil skal angis i forhold til høyde på vegens senterlinje eller som høyde over havet. Både
eksisterende og nytt terreng skal vises i profilet.
1.2
•

•
•
•

•
1.3

Terrenginngrep
Om nødvendig kan deler av tomtene planeres på en skånsom måte. Nødvendige
fyllinger og skjæringer skal tilpasses eksisterende terreng på en god måte,
arronderes og revegeteres så raskt som mulig etter inngrepet og ikke overstige 1
meter.
Ny trevegetasjon og nytt markdekke skal være av stedegen opprinnelse.
Ubebygd areal skal beholde sitt naturpreg og i minst mulig grad opparbeides og
planeres.
Der store høydeforskjeller ikke er til å unngå, kan det kreves at bygningen
avtrappes. Underetasje skal innredes dersom terrengforholdene ligger til rette for
det.
Forstøtningsmurer skal utføres i naturstein, og skal ikke overstige 1,5 m høyde.

Veger og plasser
Veger og parkeringsplasser skal som hovedregel ha overflate av grus. Det tillates
ikke betongkantstein langs veganlegg eller gangveger.
• Vegskjæringer og vegfyllinger kan om nødvendig tillates å strekke seg ut over
grensen for vegformål. Inne på fritidsboligeiendommer skal slike deler av
veganlegg behandles og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for vegens
konstruksjon.
• Vegskjæringer og fyllinger skal arronderes og revegeteres så raskt som mulig etter
inngrepet.
• Graving av grøfter over de ulike tomtene i forbindelse med framføring av
nødvendig fremtidig ledningsnett, tillates. Traséene skal legges mest mulig
skånsomt i terrenget, og fortrinnsvis i/langs veger.
•

1.4 Gjerder
For områdene med frittliggende fritidsbebyggelse kan uteareal i tilknytning til
bygning/terrasse skjermes slik at bufe hindres adkomst. Det kan tillates inntil 40 lm gjerde,
med inngjerdet areal inntil 150 m2.
Det kan etter søknad tillates inngjerding av det enkelte delområde for konsentrert
fritidsbebyggelse og for området for forretning/tjenesteyting. Inngjerding skal framgå av
situasjonsplan for det enkelte delområde.
Ved vurdering av inngjerding, skal hensynet til sammenheng i friluftsområdene og
tilstrekkelig bredde på korridorer for ferdsel mellom delområdene, vektlegges.
1.5 Byggegrense
Langs Fv 2 og Nordsetervegen er byggegrensa 20 meter fra senterlinje veg for områdene
F/T og HK4. Langs Nordsetervegen er byggegrensen 30 meter for HF2 og HK5.
Langs veg 1 er byggegrensen 8,5 meter, og langs veg 2-4 er byggegrensen 7,0 meter.
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1.6 Parkering
Det vises til kommunens parkeringsbestemmelser. For HK1-8 skal det sikres minimum 1,5
p-plasser per boenhet på egen grunn eller på tilhørende felles parkeringsarealer. For
områdene HF1-5 skal det sikres minimum 1,5 , maksimalt 2 biloppstillingsplasser per
tomt. P-arealet i HF 1-5 medregnes ikke i BRA eller BYA.
1.7 Miljøvennlig oppvarming
Det skal legges til rette for miljøvennlige løsninger med tanke på energiutnytting og
oppvarming av bygg.
1.8 Kabler
Fremføring av elektrisitet, telefon mm skal skje med jordkabel. Ved opprusting av
luftlinjenett, skal dette legges i jord. Trafostasjoner og fordelingsskap skal ha materialbruk
og farge som harmonerer med tilliggende bebyggelse.
1.9
•
•
•

•

•

•
2

Rekkefølgebestemmelser
Utearealene skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis, og senest ett
år etter at den er gitt dersom det er nødvendig mht. årstid.
Utbygging av det enkelte byggeområde kan ikke finne sted før utbyggingsområdet
har etablert veg, vann- og avløpsanlegg, samt elektrisitetsforsyning.
Rammetillatelse for utbygging kan ikke gis før bidrag til etablering av gang- og
sykkelveg langs Sjusjøvegen, Fv. 2, på strekningen Benstigen til Storåstoppen, er
sikret.
Før områdene HK2, HK3, HK5, HF3, HF4 og F/T kan bebygges, skal
eksisterende bekker legges om slik det framgår av plankartet og i tråd med
utredningen fra Arealtek AS datert 26.10.2015 eller nyere utredninger.
Ved søknad om rammetillatelse skal det legges fram dokumentasjon på at
nødvendige tiltak for omlegging av bekkeløp og tilstrekkelig
overflatevannshåndtering er gjennomført.
Bekkeomleggingen krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1
BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 Bebyggelse
Bygningene skal normalt ha saltak med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Dette kan
fravikes ved tilpasning til eksisterende bebyggelse. Som hovedregel skal møneretning
følge terrenget. Takmaterialet skal være matt og ikke-reflekterende i farge og overflate.
Det tillates takmateriale som takstein, skifer, papp, tre og torv.
Bygningenes kledning skal i hovedsak være av tre og ha mørk naturfarge. Boder/uthus og
carport/garasje skal ha samme farge som hovedbygning. Ny bebyggelsen skal tilpasses
omkringliggende bebyggelse i materialbruk og utforming.
Synlig grunnmur skal ha en maksimal høyde på 0,5 meter over ferdig planert terreng.
2.2

Fritidsbebyggelse (HF og HK), generelt
Det tillates oppført fritidsbebyggelse for privat bruk og utleie.
Terrasser skal være maksimalt 20 m2 og ikke stikke mer enn 3,0 meter ut fra
veggliv.
• Flaggstenger, frittstående parkbelysning, portaler eller andre frittstående
konstruksjoner tillates ikke. Utendørs parabol, tv-antenner og liknende innretninger
tillates ikke.
• Eventuelt utelys skal plasseres på bygningsvegg og være skjermet.
•
•
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•
•

2.3

Området skal fremstå som naturtomt, og det er ikke tillatt å opparbeide grasplen.
For områdene HF 3-5 og HK 1-7 skal det lages en felles situasjonsplan for hvert
delfelt i forbindelse med byggesøknaden. Situasjonsplanen skal godkjennes av
kommunen før bygging kan starte.
Situasjonsplanen for HF3-5 skal vise tomteinndeling og utnyttelse. For HF3-5 kan
tomtene være maksimalt 1 daa.

Område for frittliggende fritidsbebyggelse (HF 1-2)
Innen områdene tillates etablert fritidsboliger med tilknyttet carport i 1etasje.
Innenfor maks BYA = 20 % pr tomt kan det tillates en hovedhytte. maksimalt
bruksareal (BRA) 150 m2 inkludert carport på maks 30 m2 for hver tomt.
• Maks. gesimshøyde er 3,0 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Maks.
mønehøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Detter gjelder også
carport.
• Det kan tillates ombygging av inntilbygget carport til boareal. Det skal da avsettes
to ekstra parkeringsplasser på eiendommen.
• For området tillates skråtak satt sammen som pyramideform, andre takformer kan
vurderes tillatt. Takform på vedhengt carport skal være underordnet hovedtak og
kan ha form som flatt tak.
•
•

2.4
•
•
•
•
•
•
2.5
•
•
•
2.6

Område for frittliggende fritidsbebyggelse (HF 3-5)
Innen områdene tillates etablert fritidsbebyggelse i inntil 1 etasje.
Maks BYA = 30 %. Det tillates maksimalt 150 m2 BRA/tomt. Det kan bygges 1
uthus eller 1 anneks på inntil 30 m2 BRA innenfor rammen for maks BRA/tomt.
Maksimal gesimshøyde er 3,5 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Maksimal mønehøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Uthus kan tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense og inntil 1 m fra formålsgrense
mot veg.
Uthus kan ikke inneholde rom for varig opphold.
Gesimshøyden skal være lik eller lavere enn fritidsboligen på samme tomt
Område for konsentrert fritidsbebyggelse (HK 1- 7)
Innenfor områdene tillates etablert fritidsbebyggelse i inntil 2 etasjer.
Minimum BYA=30 % og maksimal BYA=40 %.
Maksimal gesimshøyde er 6 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Maksimal
mønehøyde er 8 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.

Område for konsentrert fritidsbebyggelse (HK 8)
• Innen området tillates etablert konsentrert fritidsbebyggelse.
• BYA = 60 %.
• Maksimal gesimshøyde er 7,0 m. Maksimal mønehøyde er på 10,0 m. Dette
tilsvarer kotehøyde maks 840,0 m.o.h. Det kan tillates høyere volum for tekniske
installasjoner som heissjakter og ventilasjon.

2.7
•
•
•
•

•

Forretning/tjenesteyting (FT)
Innen området tillates etablert bygninger for forretning og tjenesteyting med inntil 2
etasjer. Innen området skal det avsettes plass til parkering.
Max BYA = 60 %.
Maksimal gesimshøyde er 9 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Maksimal
mønehøyde er 12 m over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Som en del av forretningsformålet, tillates det leiligheter for utleie i 2. etasje på
bebyggelsen. Det kan etter søknad tillates en leilighet i 2. etasje for helårsbruk,
som fortrinnsvis skal brukes som vaktmesterbolig.
Det tillates overflate av asfalt der det av bruksmessige hensyn er påkrevet i
forbindelse med næringsarealer.
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Innenfor området kan det avsettes plass for felles avfallshåndtering.
Området tillates gjerdet inne i samsvar med bestemmelse 1.4.
Forretningsbygget blir liggende meget eksponert mot adkomstvegen til Sjusjøen.
Tiltakets plassering, volum, form, materialer og farge skal vurderes med tanke på
virkningen i forhold til landskapet. Byggesøknaden skal dokumentere hvordan
anlegget som helhet vil presentere seg mot mot vegen og som del av sentrum.
Utelagring, parkering for ansatte og andre grå arealer skal etableres i byggesonen.
Utelagring skal holdes ryddig og store lagringsarealer skal innhegnes for å dempe
innsyn.

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

3.1 Veg – privat (V)
Innen området reguleres private adkomstveger, V1 – V2. Vegene reguleres med 6 m
bredde. Dette inkluderer areal for grøft og snøopplag. Vegene skal opparbeides med
enkel standard.
V3 stadfester dagens situasjon som privat veg med kjørebanebredde på 3,5-4 meter.
Veg 4 skal betjene HF3-4. Vegen reguleres med 5 m bredde. Dette inkluderer areal for
grøft og snøopplag. Vegene skal ha enkel standard.
Vegene V5-6 reguleres til avkjøring inn til F/T.
3.2 Kjøreveg – offentlig
KV1 stadfester eksisterende offentlig veg; Nordsetervegen og Fv. 2. Vegformålet omfatter
kjørebanen.
3.3 Gang- og sykkelveg, (GS)
Innen området tillates etablert offentlig gang- og sykkelveg langs Nordsetervegen.
Gangvegen er adskilt fra kjørevegen med rabatt/grøft. Gang- og sykkelvegen reguleres
med 3 m bredde.
3.4 Fortau, (VF)
Området reguleres til offentlig fortau med en asfaltert bredde på 3 meter.
3.5 Annen veggrunn (VAG)
Områder regulert til annen veggrunn skal sikre areal til grøft, snøopplag og terrengutslag.
3.6 Kollektivholdeplass (KH)
Innen området tillates etablert bussholdeplass.
3.7 Parkeringsplass (PP)
Innen området tillates etablert parkeringsplass. Plassen skal være felles for besøkende til
planområdet. Det tillates ikke garasjebygg.
4

GRØNNSTRUKTUR

4.1 Turveg/skiløype (GTV/IS)
I området GTV/IS1 og 2 skal det opparbeidet ny skiløypetrasé innenfor en sone på 10
meter. Opparbeidelsen skal skje slik at traseen i sommerhalvåret framstår som en grønn
og tiltalende turveg. Innen GTV/IS3 skal det opparbeides turveg.
5

LNF-OMRÅDER, FRILUFTSOMRÅDER (FL)
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5.1

Områdene reguleres til friluftsområder og skal være vegetasjonsdekte arealer.
Dersom områdene blir ødelagt ved utbygging skal de retableres før ferdigattest kan
gis.

5.2

Innen området som reguleres til friluftsområder, tillates anlagt tur- og skiløyper, samt
oppsett av enkle installasjoner og møbler som fremmer områdets funksjon som
friområde.

5.3

Hovedbekkedrag innenfor områdene skal bevares.

5.4

Innenfor FL 5 kan det etter søknad etableres mindre dammer langs bekkeløpet.

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
6.1 Det tillates opparbeidet nye bekkeløp som skal dimensjoneres for 200-årsflom og
utformes i tråd med utredningen fra Arealtek AS datert 26.10.2015. Nødvendig
sikkerhetssone langs bekkeløpene er angitt med byggegrenser i byggeområdene
HF 3, HF4, HK2, HK3,HK5 og F/T.
6.2
7

Bekker skal være åpne med unntak av nødvendige kryssinger av veg.
HENSYNSSONER

7.1 Frisikt (H140)
Frisiktlinjer er vist i planen. I forbindelse med interne avkjøringer og kryss skal det sørges
for tilstrekkelig frisikt. Det tillates ikke sikthindrende element høyere enn 0,5 m over
tilstøtende vegs nivå.
7.2 Faresone flom (H320)
Hensynssonen langs eksisterende bekkeløp skal være 8 m bred.
Innenfor sone vist som flomfare, tillates ikke utbygging. Innenfor sonen skal bekkeløp
være åpne med naturlig vegetasjon langs kantene.
7.3 Sone med angitte særlige hensyn – hensyn grønnstruktur (H540)
Innen områdene tillates ikke fjerning av vegetasjon eller etablering av bebyggelse og
anlegg som endrer inntrykket av naturlig, uberørt vegetasjon. Det tillates anlagt tekniske
installasjoner i grunnen. Der disse installasjonene legges, skal terreng og vegetasjon
tilbakeføres. Det tillates nødvendig skjøtsel i form av plukkhogst.
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OPPLYSNINGER
DEFINISJONER
PBL
Plan- og bygningsloven
TEK
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)
BRA
Bruksareal, beregnes med grunnlag i TEK.
BYA
Bebygd areal, beregnes med grunnlag i TEK
%-BYA
Prosent bebygd areal. Angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet, jf TEK
§§ 5-2,5-3. For utdyping vises det til TEK, kap. 5, MDs veileder T-1459 ”Grad av
utnytting” og NS 3940.
RETTSVIRKNING
Reguleringsplanen ble fremmet med bakgrunn i et privat reguleringsforslag etter PBL § 12-11.
VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML)
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med
denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndigheten;
Hedmark fylkeskommune, kulturavdelingen, Fylkeshuset, 2300 Hamar, jf. lov om kulturminne § 8,
annet ledd.
UNIVERSELL UTFORMING
Ved nybygging og ombygging skal boliger, fellesområder og utearealer få en utforming som passer
for alle befolkningsgrupper. Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til
enhver tid gjeldende rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK §§ 8-2 t.o.m. 8-7.
KOMMUNALE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
Der annet ikke er bestemt i disse reguleringsbestemmelsene, gjelder følgende bestemmelser og
retningslinjer (eller senere versjonen som erstatter disse):
•
Bestemmelser til pbl §11-9 nr 5 – Parkering i Ringsaker kommune. (Bestemmelse 1.14
og vedlegg 1 til kommuneplanens arealdel 2014-2025.)
•
Bestemmelser til pbl § 11-9 nr 5 - Skilt og reklameinnretninger i Ringsaker kommune,
(Bestemmelse 1.13 og vedlegg 2 til kommuneplanens arealdel 2014-2025.)
•
Retningslinjer for estetikk og byggeskikk, vedtatt av kommunestyret i Ringsaker
23.5.2007, jf bestemmelse 1.12 til kommuneplanen arealdel
•
Bestemmelse om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig jf (kommuneplanens
arealdel bestemmelse 2.3 nr 14.)
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FESTEKONTRAKT

Innsenders navn (rekvirent)

Plass for tinglysningsstempel

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Fødselsnrummer / Org.nr

Ref.nr.

Opplysningene i feltene 1 – 7 registreres i grunnboken

1. Eiendommen(e)
Kommunenr.

0412

Beskaffenhet:

Kommunenavn

Gnr.

Bnr.

Ringsaker

814

349

Bebygd 1
Tomten skal benyttes til fritidsformål

2. Bortfestes av
Fødselsnr./Org,nr.

956 278 295

3. Til

Fødselsnr. / Org,nr.2

Tomteverdi: kr

Festenr.

Underfestenr.

15.000.000,-

Navn

Ideell andel

Navn

Ideell andel

Brøttum Almenning

1/1

4. Festeavgift pr. år
Festeavgiften utgjør kr. 8 300,- pr år, pr boenhet pr. 1.1.2018. Dette innebærer en samlet festagift på
Kr 166.000,-.pr år, pr. 1.1..2018.
Festeavgiften forfaller til betaling den 1. juli det enkelte år.

5. Festetid
Festeforholdet er løpende og løper til det sies opp av fester.

6. Panterett for festeavgiften3
Bortfester har 1. prioritets panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil 3 års forfalt festeavgift.

7. Supplerende tekst 4

Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses

Overføring av festerett til ubebygd tomt er ikke tillatt. Overføring av festeretten med påstående bebyggelse kan
bare skje med bortfesters samtykke. Ved overføring av festerett og bygning har bortfester forkjøpsrett til den pris
festeretten med bygning blir solgt for.
Fester plikter å betale serviceavgift til bortfester for drift av fellestiltak.
Dato

Bortfesters underskrift

Festekontrakt Brøttum Almenning

Festers underskrift

1 av 4

8. Rettigheter og vilkår
Festekontrakten er i
samsvar med
Bakgrunn

Kartforretning/målebrev

Tinglyst:

Festekontrakten er opprettet i forbindelse med at fester har avtalt overtakelse av festerett fra
Sjusjøen Utvikling AS. Sjusjøen Utvikling AS har hatt en festerett til næringsformål, ved
overdragelsen av festerforholdet er festeformålet endret fra næring til fritidsformål.
Regulering av
festeavgift

Bortfester kan oppregulere festeavgiften årlig med endringen i konsumprisindeksen fra
1.1.2018 til 1.1. i det enkelte festeår. Når festekontrakten etableres etter 1.1.2018, foretas
første oppregulering ved avtalens inngåelse, med endringen i konsumprisindeksen fra
1.1.2018 til siste kjente indeks ved etableringen av festekontrakten.
Bortfester kan kreve festeavgiften oppregulert ut fra endringen i tomteverdi så ofte som
lovgivningen tillater.

Innløsningsrett

Overdragelse og
pantsettelse

Omkostninger

Festeren har ikke innløsningsrett til tomten.
Festeren har rett til å pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten kan skje sammen med
alle festerens rettigheter samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven § 18
og panteloven § 2–3.
De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelsen over på deres
rettsetterfølgere. NB! Begrensinger i retten til overdragelse er ført opp under felt 7 på første
side.
Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av fester.
(Herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, dokumentavgift og
tinglysingsgebyr og eventuelle tariffmessig meglerprovisjon)

Tvister etc.

Eventuelle tvister som måtte utspringe fra denne festekontrakt avgjøres etter alminnelig
norsk rett. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting.

Elektronisk
kommunikasjon

Partene samtykker i elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefesteloven § 6a.

9. Øvrige rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses)
9.1 Byggeplikt
Fester har plikt til å bebygge tomten innen 2 år. Oversittelse av fristen for bebyggelse skal
anses som vesentlig mislighold, som gir bortfester adgang til å heving.
9.2 Utnyttelsen av tomten
Fester har rett til å oppføre ett fritidshus/anneks på tomta. Bebyggelsen plasers etter
anvisning fra bortfester, eventuelt slik det er anvist i godkjent reguleringsplan /
bebyggelsesplan.
Alle bygningsmessige tiltak på tomta, (tilbygg, påbygg, graving, anlegg av kjeller etc.) skal
forhånds godkjennes av bortfester i tillegg til tillatelse gitt av offentlige
bygningsmyndigheter. Det er ikke tillatt å sette opp gjerde uten samtykke fra bortfester.
Bortfester forbeholder seg rett til å legge ledninger/kabler av ethvert slag over tomta mot
erstatning til fester for eventuell skade som blir påført fester ved tiltaket. Denne retten kan
bortfester også disponere til fordel for andre om det skulle være ønskelig. Bortfester plikter
på sin side å begrense skadevirkningene så langt det er praktisk mulig.
Dato

Bortfesters underskrift

Festekontrakt Brøttum Almenning

Festers underskrift

2 av 4

Øvrige rettigheter og
vilkår (som ikke skal
tinglyses)

9.3 Betaling for drift av fellestiltak – serviceavgift
a) I tillegg til festeavgift forplikter fester seg til å betale serviceavgift til bortfester for
grunnlagsinvesteringer/-kostnader og administrasjonsgodtgjørelse som er forbundet med
fellesordninger/fellestjenester (eks vann, kloakk, strøm, telefon/bredbånd), fritidsanlegg,
oppsyn og annen tilrettelegging for fellesskapet i fjellet. Dette avgjøres ved en
serviceavgift som fastsettes og innkreves av bortfester. Serviceavgiften kan endres/justeres i
takt med omfanget av nevnte fellesordninger, fellestjenester og tiltak, jf. bokstav b) - f).
b) Ved inngåelse av festekontrakten er serviceavgiften satt til kr 2.400,- pr boenhet som er
etablert på tomten, inkl. mva pr år. Serviceavgiften vil bli innkrevd sammen med
festeavgiften og forfaller til betaling innen 1.juli hvert år.
c) Bortfester har rett til å kreve godtgjørelse for planering, rydding og merking, brøyting og
drift av turstier og skiløypetraseer av fester. Godtgjørelsen inkluderes i serviceavgiften etter
pkt. a).
d) Fester er forpliktet til å delta i fremtidig vedlikehold/opprusting av adkomstveier ved å
betale et årlig vederlag som innkreves som en del av serviceavgiften til bortfester. I mangel
av enighet avgjøres dette ved skjønn etter veilovens bestemmelser om private veger.
e) Bortfester har rett til å foreta særskilt avregning for snøbrøyting for hytteområdet som
fester tilhører. Fester plikter å betale i henhold til dette.
f) Fester kan bli pålagt å betale bomavgift etter vedtak hos bortfester. Ved fastsettelse av
serviceavgift skal det tas hensyn til om en veistrekning er belagt med bomavgift.
g) Bortfester står fritt til å vurdere omfanget, karakteren, kvaliteten, av de tiltak som det
betales for gjennom serviceavgiften, herunder opphøre med konkret tiltak samt innføre nye
tiltak. Innlemming av nye tiltak i grunnlaget for serviceavgiften, forutsetter at tiltaket er til
nytte for hytteområdet objektivt sett.
h) Ved endringer og opphør serviceaktivitet skal serviceavgiften også endres tilsvarende
9.4 Råderett
Fester er forpliktet til å rette seg etter retningslinjer/vedtekter som bortfester måtte fastsette
for hytteområdet mht. generell bruk av tomta med bebyggelse og tilknyttede anlegg som
veier, parkeringsplasser, søppelanlegg, vannposter etc.
Fester har ikke rett til å hogge trær på tomta uten bortfesters samtykke.
Bortfester plikter i rimelig grad å fjerne trær etter festers ønske dersom disse hindrer utsikt
eller på annen måte er til ulempe.
Festeretten gir ingen jakt- eller fiskerett på grunneiers eiendom.
Det er ikke tillatt å drive noen form for forretningsvirksomhet på tomta. Utleie til
fritidsformål er tillatt.
Fester kan ikke motsette seg utøvelse av beiterett i området der hytta ligger.
9.5 Overføring
Bortfester er berettiget til å kreve et administrasjonsgebyr fra fester for sitt arbeid i
forbindelse med overdragelse av festeretten.
9.6 Veirett
Fester får rett til bruk av vei som er etablert og eies av bortfester for adkomst til tomten.
Fester blir ikke deltaker i veilag for de veier som er etablert og eies av bortfester, men har
adkomstrett mot betaling av serviceavgift og bomavgift etter punkt 9.3.

Dato

Bortfesters underskrift
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Denne festekontrakt utstedt i to eksemplarer ett til hver av partene

9. Underskrifter
Sted, dato

Bortfesters underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Sted, dato
Festers underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Noter:
1. Det utstedes skjøte på bebyggelsen dersom denne skal overdras samtidig.
2. Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal benyttes.
3. Dersom intet sies har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift i henhold til
tomtefesteloven, jf. § 14.(under forutsetning av at avtalen reguleres at tomtefesteloven)
4. Det er bare rettsstiftelser som skal (og kan) tinglyses som skal inn her. Som eksempel
nevnes eventuelle begrensninger i retten til overdragelse av festerett.

Festekontrakt Brøttum Almenning
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Megler:
Type oppdrag:
Eierform:
Oppdragsnr:
Omsetningsnr:

P33 Eiendomsmegling AS
Foretaksregisteret orgnr. 915 491 065.
01.Salg fritidseiendom
Eiet fritidsbolig på festet tomt

KJØPEKONTRAKT
Om rett til selveiet fritidsbolig under oppføring på festet tomt
Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl) av 13. juni nr. 43 1997 og
annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om
bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til festekontrakt.

Mellom
Navn:

Sjusjøparken Utvikling AS

Org.nr: 919 972 580

Adresse: Elektrovegen 4, 2069 Jessheim
heretter kalt Selgeren, og
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-post:

heretter kalt Kjøperen, er i dag inngått følgende avtale

Fnr:

§1
SALGSOBJEKT
Avtalen gjelder overdragelse av fritidseiendom under oppføring på festet tomt, heretter kalt
Eiendommen:
Eiendommen vil bli skilt ut fra av gnr: 814, bnr. 1 i Ringsaker kommune med eget gårds- og
bruksnummer.
Eiendommen er hyttenummer x i en boligeiendom under oppføring med bruksdel og
eventuelle tilleggsdeler lik utomhusplan og parkeringsplan i salgsprospektet.
Eiendommen er en del av prosjektet "Sjusjøparken", som fremgår av salgsprospektet med
byggebeskrivelse og vedlegg som Kjøper har gjort seg nøye kjent med.
Hjemmelshaver til Eiendommen er: Brøttum Almenning. Selger er Sjusjøparken Utvikling AS.
§2
TILBEHØR
Tilkoblingsavgift for vann og kloakk er inkludert i kjøpesummen.
Tilknytningsavgifter for internett, telefon og TV er ikke inkludert i kjøpesummen.
Det leveres brannslukkere og røykvarslere iht. forskrift.

§3
KJØPESUM – BETALING - OMKOSTNINGER
Kjøpesummen utgjør kr. X ,- + Kjøpers omkostninger som utgjør kr. 3 869,Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til Oppgjørsansvarlig/ Nordvik Oppgjør AS sin
klientkonto samtidig med sluttoppgjøret. Under følger en total oppstilling:
Kjøpesum og omkostninger
Kjøpesum
Gebyr grunneier
Tingl. gebyr festekontrakt
Tingl. gebyr obligasjon
Attestgebyr
Totalt kr.

Forfallsdato

Beløp,-

Ved overtakelse
Ved overtakelse
Ved overtakelse
Ved overtakelse

2 500
585
585
199
,-

Innbetalingsplan
10% forskudd ved garantistillelse fra Selger med én
ukes varsel
Restinnbetaling ved overtakelse ("Sluttopgjør")

Beløp,,,-

Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av Kjøpesummen før Selger har stilt garanti etter
bufl. § 12.
Ytterligere pantedokumenter som Kjøper skal tinglyse på Eiendommen i forbindelse med lån,
vil medføre tinglysingsomkostninger på kr 585,- pr. dokument.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Selger og Kjøper kan kreve justering av Kjøpesummen ved endringer og tilleggsarbeider
etter bufl. § 42. Likeledes kan Selger kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som
kommer av forhold på Kjøpers side, jfr. bufl. § 43. Nye offentligrettslige krav som gjelder
Selgers ytelser anses som Selgers forhold.
Sluttoppgjør inkludert omkostninger betales til Oppgjørsansvarlig innen overtakelse gitt at
skriftlig brukstillatelse eller ferdigattest for Eiendommen foreligger. Før noen del av
Kjøpesummen overføres Selger, etter at overtakelse er funnet sted, må forskuddsgaranti i
henhold til bufl. § 12 være stilt.
For eventuelle omtvistede beløp gjelder bufl. § 49.
Overtakelse og utlevering av nøkler kan ikke foretas før kjøpesum, kjøpers pantedokument,
betaling for fakturerte tilleggsarbeider og samtlige omkostninger er Oppgjørsansvarlig i
hende. Likeledes må det være skriftlig avklart mellom Selger og Kjøper hva som er
tilleggsarbeider og eventuelt tilleggsvederlag for disse som ikke er fakturert.
Dersom overtakelsesdagen faller på en lørdag, søndag eller annen helligdag er Kjøper
innforstått med at den resterende del av kjøpesummen må betales senest innen siste
arbeidsdag før overtakelse.
Selger blir belastet med meglerprovisjon ved kontraktsunderskrift (jfr. lov om eiendomsmegling
§ 4-3), iht særskilt oppdragsavtale mellom Selger og Megler. Oppgjør av meglerprovisjonen er
Kjøper uvedkommende. Meglerprovisjonen dekker også utgiftene til oppgjørsansvarlig, med
unntak av de avgifter og gebyrer Kjøper plikter å betale for tinglysning, attest mv.

§4
OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av Oppgjørsansvarlig/ Nordvik Oppgjør AS og
gjennomføres i henhold til nærværende kontrakt/ inngått avtale mellom Kjøper og Selger.
Oppgjøret mellom partene foretas av Meglers oppgjørsavdeling
Postboks 397 Skøyen
0213 Oslo
E-post: oppgjor@nordvikbolig.no
Organisasjonsnummer: 814449912
Oppgjørsansvarlig/ Nordvik Oppgjør AS gis fullmakt av begge partene til å foreta endelig
oppgjør, registrere og slette heftelser, overføre hjemmel til Kjøper og opprette og registrere
andre dokumenter som har sammenheng med handelen.
Avtalte forskudd, fakturerbare tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og ev.
forsinkelsesrenter skal i sin helhet overføres Meglers/ Oppgjørsansvarliges klientkonto
nr. 1450 14 08817 og merkes med KID-kode x
Sluttoppgjøret må overføres senest to virkedager før overtakelse.
Kjøpesummen samt omkostninger regnes ikke som betalt med befriende virkning for Kjøperen
før den er kreditert Oppgjørsansvarliges klientkonto (bruk av bankgiro anbefales ikke).
Bankens valuteringsdato anses således som innbetalingsdato og legges til grunn ved eventuell
renteberegning mellom partene.
Delinnbetaling fra Kjøper til Oppgjørsansvarligs klientkonto, jf. § 3 er Kjøpers midler inntil
Selger har stilt forskuddsgaranti iht. bufl. § 47 for beløpet, og kan få dette utbetalt. Fra
forskuddsgarantien er stillet har Selger krav på renter av det innbetalte beløp, da pengene fra
dette tidspunkt er å anse som Selgers. Forskuddsgarantien tjener som sikkerhet for forskudd
betalt av Kjøper. Selger får ikke utbetalt mer av Kjøpers innbetaling enn det som til enhver tid
er sikret i forskuddsgarantien. Dette gjelder også for sluttoppgjøret. Stilles det ikke
forskuddsgaranti vil oppgjør til Selger finne sted ved tinglyst hjemmelsovergang til Kjøper jfr.
bufl. § 46. Klientrenter på det innbetalte beløp vil da tilfalle Kjøper frem til dette tidspunkt.
Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrenter iht. buofl. § 59 p.t tilsvarende 8,75
% p.a. Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår, 1. januar og 1. juli,
jfr. § 3, lov om renter ved forsinket betaling.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal Kjøper betale forsinkelsesrenter av den
til enhver tid utbetalte, forfalte del av Kjøpesummen, til fullt oppgjør samt omkostninger er
mottatt Oppgjørsansvarliges klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtakelse/ forfall til
betaling finner sted.
Denne bestemmelsen gir ikke Kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som
er avtalt i punkt 3.
Ved vesentlig forsinkelse fra Kjøpers side med å innbetale hele eller deler av Kjøpesummen
inklusive fakturerte tilleggsarbeider og omkostningene, vil Selger være berettiget til å heve
kjøpet, jfr. bufl. §§ 57 og 58. Før Selger kan gjøre hevingsretten gjeldende plikter Selger å gi

Kjøper og Megler forutgående skriftlig varsel med innbetalingsfrist av det skyldige innen 1 –
én – uke fra varslet dato.
Forsinkelse med betaling av andel av Kjøpesummen på 1 – en – måned anses som vesentlig
mislighold.
Ved forsinket overlevering betaler Selger dagbøter til Kjøper tilsvarende 0,75 promille av
kjøpesummen. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jfr. bufl. § 18.
Dersom Eiendommen overtas ved brukstillatelse og ikke ferdigattest f.eks. pga. mindre
gjenstående arbeider med boligen eller fellesarealene, gir dette ikke Kjøper tillatelse til å
holde tilbake hele Kjøpesummen, men derimot et beløp tilsvarende verdien på de til enhver
tid gjenstående arbeider iht. kjøpekontrakten, frem til ferdigattest foreligger. Kjøpers rett til
dagmulkt bortfaller fra tidspunktet for overtakelse.
Kjøpesummen blir utbetalt av Oppgjørsansvarlig til Selger når skjøtet er tinglyst og overtakelse
har funnet sted, eller forskuddsgaranti iht. bufl. § 47 er stilt. Før oppgjør med Selger kan finne
sted, skal Selger returnere overtakelseserklæringen i utfylt og signert stand til
Oppgjørsansvarlig. Oppgjørsinstruks fylles ut og signeres av Selger og oversendes
Oppgjørsansvarlig i god tid før overtakelse finner sted.
Selger er innforstått med at Megler må ha rimelig arbeidstid for avregning av oppgjør.
Kjøpesummen og omkostninger skal ikke indeksreguleres.

§5
GARANTI
Selger skal stille sikkerhet for kjøpesummen, herunder eventuelt forsinkelsesansvar, i samsvar
med bufl. § 12. Garantien gjelder frem til fem år etter overtakelsen og dekker en sum som
svarer til fem prosent av vederlaget. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse er
garantisummen tre prosent av vederlaget.
Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med bufl. § 12, har Kjøper rett til å
holde tilbake Kjøpesum i sin helhet.
Selger har anledning til å stille garanti etter bufl. § 47.

§6
HEFTELSER
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken/pantattest for Eiendommen og har gjort
seg kjent med innholdet av denne.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for
Selgers regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette Megler dersom
utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtakelse. Dette gjelder også om slike
forretninger blir avholdt innen tinglysning av skjøte finner sted.

Selger opplyser videre at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder
utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnboksutskriften viser. Selger
forplikter seg til umiddelbart å underrette Megler dersom slike forretninger blir avholdt innen
tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter Selger seg til å betale alle avgifter m.v.
som vedrører Eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtakelsen (jfr. § 10).
Selger gir herved Oppgjørsansvarlig ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig
innfri for overføring til annet pantobjekt de lån som fremgår av grunnboksutskriften/
oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta.
Kjøper har gjort seg kjent med servitutter/ erklæringer tinglyst i grunnboken og som følger
Eiendommen. Selger kan i tillegg tinglyse på Eiendommen nye servitutter/ erklæringer som er
nødvendig for gjennomføring av prosjektet knytet til adkomstretter, vann- og avløp etc. etter
krav fra offentlig myndighet. Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste
dokumenter.
§7
TINGLYSING/SIKKERHET
Selger undertegner ved denne kontraktsinngåelse skjøte på denne Eiendommen. Skjøtet skal
oppbevares av Oppgjørsansvarlig inntil tinglysing finner sted, dvs. når fullt oppgjør,
omkostninger og eventuelle renter, eller når de besitter tilfredsstillende garantier for at fullt
oppgjør vil skje, er kommet Oppgjørsansvarlig i hende. Dokumentene vil deretter bli sendt for
tinglysing. Kjøper plikter å tinglyse skjøtet.
Ved kontraktens underskrift utsteder Selger et pantedokument til Megler/ Oppgjørsansvarlig
som lyder på minst samlet kjøpesum av hele prosjektet. Pantedokumentet inneholder en
urådighetserklæring som forhindrer overskjøting og pantsettelse mv. uten samtykke fra
Megler/ Oppgjørsansvarlig. Pantedokumentet tinglyses av Oppgjørsansvarlig for Selgers
regning straks kontrakten er undertegnet. Pantedokumentet tjener som sikkerhet for:
•
•
•
•
•

De forpliktelser som Selger har eller måtte få til Nordvik Oppgjør AS
Den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen
At Kjøpers eventuelle pantekreditorer får rett prioritet
At Skjøtet kan overleveres Kjøper uten uvedkommende heftelser
Påløpte kostnader ved eventuelle tilleggsbestillinger fra Kjøper.

Det kan ikke foretas utbetalinger til Selger før pantedokumentet er returnert Oppgjørsansvarlig
i tinglyst stand. Megler skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet til avlysing og besørge
dette slettet når oppgjøret mellom partene er avsluttet, skjøte er godtatt til tinglysing og alle
formaliteter vedrørende oppgjøret er ordnet.
All tinglysing av dokumenter på Eiendommen skal foretas av Megler. Dokumenter som skal
tinglyses må snarest overleveres Megler i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Megler
plikter å levere disse dokumentene videre til Oppgjørsansvarlig uten ugrunnet opphold.
Kjøper bekrefter herved at dersom Megler/ Oppgjørsansvarlig ikke mottar annen skriftlig
instruks, blir eierforholdet i grunnboken en ideell halvpart på hver.

§8
BOLIGEN
(1) Selgeren skal levere Eiendommen, og eventuelle arbeider på tomten med god
håndverksmessig standard. Materialer forutsettes av vanlig god kvalitet. Det henvises for
øvrig til prosjektets byggebeskrivelse.
(2) Arbeidet skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den
bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte salgsprospekt og med det utstyr m.v. som følger
av prospektet.

§9
KJØPERS MEDVIRKNING, ENDRING OG TILLEGGSARBEIDER
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 bygningsmessige endringer eller 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 tilleggsarbeider
som vil føre til ulempe for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve
endringer eller tilleggsarbeider,jf. Bustadoppføringslova § 9. 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 tilleggsarbeider som vil endre
vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 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 kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og Kjøper har krav
til tilvalg/endring som Kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av
utbygger/Selger.
Tilvalg og endringer faktureres fra totalentreprenør og innbetales til meglers klientkonto med
forfall før overtagelse.

§ 10
OVERTAKELSE
Selger tar sikte på fysisk oppstart av byggearbeidene høsten 2021. Selger tar sikte på å
overlevere boligene i Q4 2022/ Q1 2023.
Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha Boligen klar for overtagelse, herunder ikke
grunnlag for å kreve Dagmulkt.
Selger vil ved vedtatt byggestart varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være
å regne som en frist ihht. Bustadoppføringslova.
Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye
overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.
Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre
at han blir forsinket med sin utførelse.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene i bustadoppføringslova §11 er oppfylt.
Forsinkelser som oppstår på grunn av coronaviruset skal anses som forhold utenfor
Selgerens kontroll etter bustadoppføringsloven §11, og gir Selgeren rett på fristforlengelse.
Dette gjelder uavhengig av om Selgeren kunne eller burde ha tatt dette i betraktning på
avtaletidspunktet, og uavhengig av om Selgeren kunne overvunnet følgene av dette.
Ca. 14 dager før overtagelsen kan Selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres
protokoll, jf. Bustadoppføringslova § 15.
Kjøper kan kun nekte overtagelse dersom boligen på overtagelsestidspunktet har vesentlige
feil eller mangler, jf. Bustadoppføringslova § 15. Overtagelse kan holdes selv om det måtte
gjenstå mindre arbeider, herunder på utomhus og fellesarealer, dog skal ikke arbeidene
være til hinder for at hele seksjonen kan bebos. Det skal foreligge ferdigattest, alternativt
midlertidig brukstillatelse ved overtagelse.
Ved forsinket overlevering kan Kjøper kreve at Selger betaler dagmulkt til Kjøper
tilsvarende 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova § 18 annet ledd.
Dersom megler skal avregne dagmulkt må et eventuelt krav om dagmulkt meldes Selger,
med kopi til megler før overtagelse, eller senest i overtagelsesprotokoll. Dette begrenser
ikke Kjøpers rettigheter ihht. bustadoppføringslova. Dersom Selger er forsinket jfr.
bustadoppføringslova § 17, kan Kjøper etter lovens kapittel 3 også kreve å holde igjen
vederlag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lockout eller gjøre seg gjeldende andre
forhold som Selger ikke er herre over, kan Kjøper ikke av den grunn kreve dagmulkt eller
erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser.
På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå Boligen og undertegne en
overtagelsesprotokoll. Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle
reklamasjoner på synlige feil eller mangler. Reklamasjoner, samt Selgerens standpunkt til
disse, skal protokolleres og protokollen deretter signeres. Selgeren forplikter seg til innen
rimelig tid å utbedre alle kjente feil eller mangler.
Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflater kan ikke påberopes av

Kjøper etter overtagelse.
Reklamasjoner må meldes skriftlig til Selger og så snart som mulig etter at mangelen er
oppdaget. Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har
Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Dersom det
foreligger en mangel ihht. bustadoppføringslova, kan Kjøper etter lovens kapittel 4 holde
igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve
Avtalen.
Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger
om mangel innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha
oppdaget mangelen. En mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter
overtagelsen med mindre Selger har påtatt seg å svare for mangler i lengre tid.
Dersom det er feil eller mangler, har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen
tilsvarende utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf.
bustadoppføringslova § 31. Dette må protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig
meddeles megler skriftlig, eller gis som en instruks før hjemmelsoverføring.
Kjøper har jf. bustadoppføringslovas § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og
kan etter § 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring.
Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som
er uberettiget /for mye deponert.
Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til
den betydning mangelen har for eiendommens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi
Kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedringer.
Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner eller, skjønt behørig varslet, ikke møter til
overtagelsesbefaring, anses eiendommen som godkjent. Kjøper kan kreve ny
overtagelsesforretning dersom det foreligger gyldig grunn for uteblivelse. Dette forutsetter
at Kjøper, så snart han får kjennskap til uteblivelse, varsler Selger og megler om dette.
Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtakelsesbefaringen,
såfremt sluttoppgjør jf. punkt 1 og 2 er bekreftet innbetalt, eventuelt deponert.
Dersom Selger utleverer nøkler til Kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet,
bærer Selger selv risikoen og megler er uten ansvar vedrørende dette.
Risikoen går over på Kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar
Kjøperen ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det
tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken.
Kjøpere plikter å gi Selgeren eller dennes representanter adgang til eiendommen og
mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom kl. 08.00 og 17.00 i
en nærmere definert periode etter avtale.
Ved overtakelse skal eiendommen leveres fra Selger i byggerengjort stand.
Dersom arbeider forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse
og dekning av sine merkostnader, jf. bustadoppføringslova §§ 11 og 43.

§ 11
REGULERING
Kjøper har fått seg forelagt tilhørende reguleringsbestemmelser og har gjort seg kjent med
dette.
Kjøperen plikter å sette seg inn i og følge de reguleringsbestemmelsene som myndighetene
fastsetter for tomten og for feltet. Dette gjelder i særdeles grad for de bestemmelser som måtte
være fastsatt eller bli fastsatt for byggeskikk, fargevalg etc.
Kjøperen er med dette varslet om at ytterligere bygging innenfor det regulerte området vil skje
og har ingen innvendinger mot bygging så lenge denne følger den til enhver tid gjeldende
reguleringsplan for området.
§ 12
FORSIKRING
Selger skal holde arbeid og materialer som er tilført Eiendommen forsikret fram til
overtakelsen, jfr. bufl. § 13.
Fra og med overtakelsestidspunktet må Kjøper selv holde Eiendommen fullverdiforsikret.
Eventuell forsikring av Kjøpers innbo og løsøre er Selger uvedkommende.
§ 13
AVBESTILLING
Ved avbestilling vil Selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til
bustadoppføringslova kapittel VI.
§ 14
SELGERS TIDSFRISTER
Selger kan kreve forlengelse av avtalte frister dersom arbeidene blir forsinket på grunn av
hindringer utenfor Selgers kontroll, og det ikke er rimelig å vente at Selger kunne ha regnet
med hindringen på avtaletiden, eller at Selger skal unngå eller overvinne følgene av
hindringen, jfr. bufl. § 11.
Slik tilleggsfrist har Selgeren bare krav på dersom Selgeren skriftlig krever det overfor Kjøper
uten ugrunnet opphold etter at Selgeren ble oppmerksom på omstendighetene for grunnlaget
for tilleggsfristen.
Dersom overtakelse ikke kan skje til avtalt tid iht. denne kontrakt og ansvaret ligger hos Selger
har Kjøper rett til å kreve dagmulkt for hver dag forsinkelsen varer. Dagmulkt er satt til 0,75
promille per dag. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager, jfr. bufl. § 18

§ 15
FORBEHOLD
Selgers forbehold vedrørende igangsetting:
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet i henhold til inngått
kjøpekontrakt:
•
•
•
•
•

at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger
at tilstrekkelig forhåndssalg på 70 % av salgstrinn 1 (12 hytter) er oppnådd
at prosjektet får tilfredsstillende byggelånsfinansiering
at selgers beslutter igangsetting av prosjektet, eventuelt av det enkelte byggetrinn
Ved salgsstart ønsker utbygger å presisere om at det er generelt byggeforbud på
Sjusjøen i forbindelse med vanntilførsel. Byggeforbudet må opphøre for at vi kan
iverksette bygging.

Så snart ovennevnte forbehold er avklart, vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt
prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn, blir igangsatt. Så snart dato for oppstart av
byggearbeidene for prosjektet, eventuelt det enkelte byggetrinn, er besluttet, vil kjøper også
motta dato for planlagt overtakelsesdato.
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 30.06.2022, eller det blir klart før dette tidspunkt
at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har partene rett til å annullere kontrakten,
uten at noen av partene kan gjøre noe krav overfor den andre som følge av bortfallet av
kontrakten.
Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter refundert
av selger gjennom Megler, og stilt § 12-garanti vil bli kansellert og returnert garantisten.
Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.
Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter uten varsel.
Selger må rette seg etter offentlige myndighetskrav i forbindelse med byggesaken. Det tas
derfor forbehold om nødvendige offentlig godkjennelser/igangsettingstillatelser.
Alle opplysningene er gitt med forbehold om å foreta nødvendige endringer av standard og
utførelse, herunder mindre vesentlige endringer i boligens areal samt utomhusanlegg,
forutsatt at dette ikke medfører at boligen blir vesentlig endret i forhold til prospekt og
leveransebeskrivelse. Det tas videre forbehold om uforutsette pålegg fra myndighetene.
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av plantegninger og plassering
av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller
er det alltid byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom
prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i
kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i
denne leveransebeskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard
vesentlig.
Illustrasjoner i prospekt og nettsider har illustrativ karakter, og det tas forbehold om avvik i
angitte detaljer. Utsikt vist i illustrasjoner kan avvike noe fra faktiske forhold.
Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen. Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre.
Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre
kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og

mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selv om det per i dag ikke er en kjent
metode for å utrydde skjeggkre, finnes det tiltak som bringer forekomst av skjeggkre ned på
et akseptabelt nivå. Anbefalte tiltak er bl.a. bruk av limfeller og hyppig renhold for å fjerne
næringstilgangen. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende.
Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om
underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper
skriftlig melding om når (dato) forbehold er bortfalt/frafalt.
§ 16
FESTETOMT
Hver enkelt kjøper inngår en feste kontrakt. Festeavgift kr 11 840 og serviceavgift kr 2 700,
begge avgiftene indeksreguleres. Disse avgiftene innkreves fra Brøttum Almenning.

§ 17
VERNETING
Som rett verneting for behandling av enhver rettstvist tilknyttet nærværende kontrakt vedtas
Oslo tingrett.

§ 18
DIVERSE
Kjøper kan kun befare byggeplassen etter særskilt avtale. All ferdsel på byggeplassen er
beheftet med stor grad av risiko og er forbudt uten følge med en representant fra Selger. Hjelm
skal alltid benyttes på byggeplassen.
Selger forbeholder seg retten til enhver prisjustering på usolgte boliger i prosjektet. Uansett
om prisforlangende for tilsvarende bolig i tidsrommet etter kontraktsinngåelse blir justert opp
eller ned, kan ingen av partene av den grunn kreve prisavslag eller pristillegg.

§ 19
KONTRAKTSDOKUMENTER / VEDLEGG TIL KONTRAKTEN
Salgsprospekt og vedlegg til prospektet med følgende dokumenter er blitt forelagt Kjøper før
det aksepterte bud ble gitt og er en del av kjøpekontrakten.
•
•
•
•
•
•
•

Leveransebeskrivelse
Arealoversikt og utomhusplan
Skriv om "Forbrukerinformasjon om budgivning"
Plan- og fasadetegninger
Eiendommen A-Å
Reguleringsbestemmelser
Grunnboksutskrift

Partene er kjent med at denne kontrakt er en avtale mellom Kjøper og Selger, og at Megler
ikke bærer noen oppfyllingsrisiko for de respektive forpliktelsene som Kjøper og Selger har
påtatt seg. Partene gir herved Megler fullmakt til å informere/markedsføre salgsobjektet med
pris.
Kontrakt med vedlegg er nøye gjennomgått og forstått av begge parter, som har hatt
anledning til å stille spørsmål om kontrakten og vedleggenes innhold. Partene er innforstått
med at underskrift av denne kontrakt er bindende.
Denne kontrakt er utferdiget i 3 – tre – likelydende eksemplarer, hvorav partene får hvert sitt
eksemplar og ett eksemplar beholdes av Megler.
Sted/dato:

Selger
Sjusjøparken Utvikling AS

Kjøper

