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VELKOMMEN TIL
KLÆBU PANORAMA

Klæbu Panorama ligger sentralt til i Klæbu som har begynt å blomstre for fullt.
Her bor du landlig til med flott utsikt, gode solforhold og med det du trenger i hverdagen.
Det nye leilighetsprosjektet ligger nært friområde og vil bestå av 60 selveierleiligheter
fordelt over 7 plan. Prosjektet består av 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 som består av
40 leiligheter er ferdigstilt. Byggetrinn 2 som bygges nå består av 20 leiligheter.
Størrelse på leilighetene er fra ca. 61 kvm til ca. 83 kvm. I bygget kan vi skilte med
lukket parkeringskjeller og heis til samtlige etasjer. Her tilbyr vi lettstelte leiligheter,
med gode planløsninger, kjøkken med integrerte hvitevarer og flislagte bad.

BYGGETRINN 2

Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme.

Klæbu Panorama er delikate leiligheter sentralt i Klæbu, med romslige balkonger,
en fantastisk utsikt, og mulighet for innglassing. Her er det rom for å trives.
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Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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Bildene er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

FRITT OG NATURSKJØNT
Klæbu Panorama ligger fritt til med panoramautsikt
og turmuligheter rett utenfor døra til alle årstider.
Her er det bare fantasien som setter grenser for
hvilke aktiviteter og løyper du vil begi deg ut på.
Vassfjellet kan friste med toppturer, alpinanlegg
og oppkjørte skispor. Her får du påfyll i hverdagen i
naturskjønne omgivelser. Trondheim og storbyen er
også innen rekkevidde med Tiller og kjøpesentra
bare 15 minutter unna.
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B ra ts b e rg

Klæbuhallen
Ungdoms s kole
Barnes kole
Tr

Barnehage
on

dh

ei

m

Barnehage

KLÆBU

Dagligvarer
Sykehjem
Barnehage

Bibliotek

Bank

Klæbu er en del av Trondheim kommune fra 2020
og ligger i naturskjønne omgivelser ca. 15 minutters
kjøretur fra Tiller og kjøpesentra. Nå som ny, utbedret

K læ bu

Bakeri

vei til Klæbu står ferdig er forbindelsen til Trondheim
enda tettere og kollektivtilbudet som er en del
av Stor-Trondheim har blitt et godt og effektivt

Klæbu kirke

miljøalternativ.

frisøren, apotek og legekontor eller spise en middag
ute på restaurant. Klæbu idrettslag har mange

en

hverdagen. Her kan du handle i matbutikker, gå til

S tø r

I sentrum av Klæbu har du det du trenger i

Tro ndhei m

tilbud for barn og ungdom og kan skilte med egne
idrettsanlegg sentralt plassert i forbindelse med
barnehager og skoler.
Ti l l er

Kl æbu
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Bildene er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

ARKITEKTENS ORD
Klæbu Panorama ligger sentralt til på Trøbakken i Klæbu.
Vår intensjon er å skape moderne og lyse leiligheter
plassert i grønne omgivelser. Det er lagt vekt på praktiske
løsninger med livsløpsstandard og enkel tilgang til
parkeringskjeller, sportsbod og felles hageområde.
Alle leilighetene vender ut mot romslige, solrike balkonger
med mulighet for innglassing. Store vindusfelt slipper
dagslyset inn og g jør leilighetene åpne og luftige.
Med et variert tilbud av leilighetstyper gir prosjektet et
botilbud som passer for alle. I utformingen av fasadene er
det lagt vekt på proporsjoner, farger og materialer som
skaper et varierende, men helhetlig uttrykk.
Anderssen + Fremming AS, Sivilarkitekter MNAL
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Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

Bildene er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

Bo praktisk og lettvint i en bolig på ett plan
tilpasset deg og dine behov.

17

Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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LEILIGHETSPLANER

21

G1
Seksjon 41

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET G1 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M

ETASJE:

1

2

Sov.
10.4 m²

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Terrasse
28.0 m²
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H1
Seksjon 42

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET H1 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

1

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Terrasse
28.0 m²
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I1
Seksjon 43

Vindfang
2.5 m²

Sov.
9.5 m²
Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I1 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M2

ETASJE:

1

Bad
6.1 m²
Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Terrasse
30.7 m²
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G2
Seksjon 44

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET G2 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

2

Sov.
10.4 m²

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
20.8 m²

29

H2
Seksjon 45

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET H2 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

2

Sov.
10.4 m²

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Stue
18.0 m²
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I2
Seksjon 46

Vindfang
2.5 m²

Sov.
9.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I2 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M

ETASJE:

2

2

Bad
6.1 m²

Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Stue
23.0 m²
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G3
Seksjon 47

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET G3 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

3

Sov.
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
20.8 m²
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H3
Seksjon 48

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

Sov.
10.4 m²

LEILIGHET H3 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

3

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
18.0 m²

37

I3
Seksjon 49

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I3 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M2

ETASJE:

3

Sov.
9.5 m²

Bad
6.1 m²

Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Balkong
23.0 m²

39

G4
Seksjon 50

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET G4 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

4

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
19.7 m²
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H4
Seksjon 51

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Stue
10.4 m²

LEILIGHET H4 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M

ETASJE:

4

2

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
18.0 m²
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I4
Seksjon 52

Vindfang
2.5 m²

Sov.
9.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I4 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M2

ETASJE:

4

Bad
6.1 m²

Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Balkong
23.0 m²

45

G5
Seksjon 53

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET G5 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

5

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
20.8 m²

47

H5
Seksjon 54

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET H5 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

5

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
18.0 m²

49

I5
Seksjon 55

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I5 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M2

ETASJE:

5

Sov.
9.5 m²

Bad
6.1 m²
Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Balkong
23.0 m²

51

G6
Seksjon 56

Vindfang
2.5 m²

Sov.
10.2 m²

LEILIGHET G6 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M

ETASJE:

6

2

Sov.
10.4 m²

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
20.8 m²

53

H6
Seksjon 57

Vindfang
2.5 m²
Sov.
10.2 m²
Sov.
10.4 m²

LEILIGHET H6 - 77,4 KVM
TYPE:

3-ROMS

BRA:

77,4 M2

P-ROM:

73 M2

ETASJE:

6

Bad
5.2 m²

Bod
2.8 m²
Stue/Kjøkken
42.2 m²

*Ikke inkludert

Balkong
18.0 m²

55

I6
Seksjon 58

Vindfang
2.5 m²
Sov.
9.5 m²
Sov.
10.2 m²

LEILIGHET I6 - 83 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83 M2

P-ROM:

78,6 M2

ETASJE:

6

Bad
6.1 m²

Sov.
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/ Kjøkken
39.0 m²

*Ikke inkludert

Balkong
23.0 m²

57

E7
Seksjon 59

VF
3.8 m²

Sov
10.3 m²

LEILIGHET E7 - 61,8 KVM
TYPE:

2-ROMS

BRA:

61,8 M2

P-ROM:

57,1 M2

ETASJE:

7

Bad
6.2 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
36.0 m²

*Ikke inkludert

Balkong
18.0 m²

59

F7
Seksjon 60

VF
2.5 m²
Sov
9.5 m²
Sov
10.3 m²

LEILIGHET F7 - 83,3 KVM
TYPE:

4-ROMS

BRA:

83,3 M2

P-ROM:

78,7 M2

ETASJE:

7

Bad
6.2 m²
Sov
9.1 m²

Bod
2.8 m²

Stue/Kjøkken
39.1 m²

*Ikke inkludert

Balkong
23.1 m²

61

Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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OM PROSJEKTET
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
GENERELL INFO OM PROSJEKTET
Klæbu Panorama er et utbyggingsområde som
planlegges utbygd over to trinn med 60 boliger totalt.
Byggetrinn 2 består av 20 leiligheter.

BYGGEMÅTE OG STANDARD

Leveranser utføres i henhold til g jeldende forskrifter.
Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller
tegninger, g jelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav
til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref.
fellesbestemmelser del 1.
Det er lagt til grunn en leveranse av god kvalitet med
arealeffektive planløsninger, moderne arkitektonisk
uttrykk og funksjonelle løsninger.
Se for øvrig prosjektets tegninger, leveransebeskrivelse
og romskjema.

PRISER

Kjøpesum for den enkelte bolig fremkommer av
prisliste som fås ved henvendelse til megler.

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i
tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:
• Dokumentavgift - 2,5 % av beregnet tomteverdi,
kr. 2986,- pr. kvm. BRA
• Startkapital kr. 10.000,• Stiftelsesgebyr kr. 1 250,• Tinglysningsgebyr skjøte kr. 525,• Tinglysningsgebyr pantobligasjon kr. 525,• Grunnboksutskrift kr. 172,Se for øvrig prisliste som fås ved henvendelse til
megler.
Eventuelt overskytende stiftelsesgebyr overføres til
sameiets driftskonto. Dokumentavgiften utg jør 2,5%
av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for
den enkelte bolig.
Kartverket avg jør om dokumentavgiftsgrunnlaget fra

kjøpstidspunktet aksepteres, og dersom grunnlaget
skulle bli endret vil dette være selgers ansvar og risiko.
En eventuell økning i offentlige tinglysings
omkostninger må dekkes av kjøper.
Det tas forbehold om endringer i omkostningsbeløpene
som følge av offentlige vedtak. Eventuell økning dekkes
av kjøper.

AREAL BOLIG

Bruksareal (BRA): fra ca. 61,8 kvm. til ca.83,3 kvm.
Primærareal (P-rom): Fra ca. 57,1 kvm. til ca. 78,7 kvm.
Følgende rom vil inngå i primærareal:
Stue/kjøkken, soverom, bad og gang.
Følgende rom vil inngå i sekundærareal: Ev. Bod.
Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne
salgsoppgaven, og er fremlagt av selger via arkitekt.
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA), og er å
betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet
til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom
kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og andre
mindre.
Prosjektet er i et tidlig stadium, og det kan på grunn av
detaljprosjektering forekomme arealavvik på inntil
+/- 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre
beføyelser.
Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer P-rom
(primærareal) med tillegg av eventuelle boder/
garderober. Arealene er angitt som boligens innvendige
mål, hvor veggene inne i boligen er inkludert i arealene.
I tillegg til bruksarealet kommer eventuell bod utenfor
boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/
markterrasse.

TOMTEN

Eiendommens totale grunnareal er ca. 3006 kvm.
Eiet tomt. Tomtearealet vil først foreligge etter
endelig oppmåling utført av kommunen. Det g jøres
oppmerksom på at oppgitt tomteareal er å anse som
cirkaareal, og at tomten både kan bli større og mindre
enn oppgitt/beregnet. Partene har derfor intet krav

mot hverandre dersom tomten i fremtiden skulle
bli mindre/større enn oppgitt. Tomten disponeres
av seksjonseierne i henhold til seksjonssøknad
eller sameievedtekter. Eiendommen er en del av
sameiet. Tomten skal være ferdig opparbeidet med
plen, beplantning, faste dekker og parkeringsplasser.
Komplett prosjektering for utomhusarealet er p.t.
ikke komplett, og noen endringer fra tegninger kan
forekomme.

PARKERING

Hver leilighet har én parkeringsplass i
parkeringskjeller. Parkeringsplassene er seksjonert
som tilleggsdeler til boligene. Seksjonseier som
får tildelt HC-plass, må påregne bytte av plass
ved dokumenterte behov for HC-plass fra annen
seksjonseier. Det g jøres oppmerksom på at
p-plassene og manøvreringsarealet i p-kjeller er
begrenset. Parkeringsplassenes bredde varierer fra
2,25m til 2,40m, målt fra fysisk hindring (søyle/vegg)
eller fra senter av malte skillelinjer mellom p-plasser.
Kontakt eiendomsmegler for konkrete opplysninger
om hvilken plass som følger den enkelte bolig. Avtal
g jerne en visning for å befare og prøve p-plassen
som følger boligen.
Det medfølger en fjernkontroll til innkjøringsport.
Adkomst til parkeringsarealet skjer via port i
nord. Øvrig parkering på felles biloppstillingsplass.
Asfalterte parkeringsplasser disponeres i fellesskap
med øvrig bebyggelse. Mulighet for tilkobling for elbil
med egen ladeboks mot pristillegg.

TV/BREDBÅND

Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av
kjøperne om leveranse av fiber-basert tv - og
internettsignal, hvor hver enkelt selv kan velge
å oppgradere og bestille tjenester utover dette.
Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt
kjøper fra leverandør i forkant av overtagelse.

TILVALG/KUNDEENDRINGER

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og
tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endringseller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom
partene og i avtalen skal det redeg jøre for pris og ev.
fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes

rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er
begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig g jennom
prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet
en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge.
Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med
kravene som fremkommer av g jeldende teknisk forskrift.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i
henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og
tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.
Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige
kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Det g jøres oppmerksom på at det ikke godkjennes
endringer på utvendig arkitektur eller tilhørende
produkter og løsninger, eller endring av faste
installasjoner som betong, føringer for tekniske
installasjoner eller søknadspliktige tiltak.
Videre kan kjøper ikke kreve endrings- og tilvalgsarbeid
hvor disse vil føre til ulemper for selger som ikke står i
forhold til forbrukerens interesse. Ingen endringer som
g jør det umulig å tilfredsstille krav til teknisk forskrift kan
aksepteres.
Det g jøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet fra
selger etter buofl. § 47, kan kreve at kjøperen betaler
forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider.
Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller
sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.
Videre g jøres det oppmerksom på at alle innbetalinger
skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger.
Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers
underleverandører, anbefaler megler at betaling for disse
endringene finner sted etter overtagelse har funnet
sted eller etter at materiellet er tilført kjøpers eiendom.
Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling
tidligere, g jør megler oppmerksom på at slik betaling vil
kunne være usikret ved en eventuell konkurs.
Det g jøres oppmerksom på at enkelte endrings- og
tilleggsarbeider kan medføre tillegg i byggetid. Totalpris
og vilkår for kundeendringer vil fremkomme av egen
endringsavtale med selger.
Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/
kundeendringer i utbyggers leveransebeskrivelse.
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SAMEIE/ØKONOMI
FORRETNINGSFØRER

Utbygger har valgt å engasjere Boligbyggelaget
TOBB til å forestå stiftelse, utarbeidelse av utkast til
vedtekter og budsjett for sameiet. Selger har, på vegne
av sameie, anledning til å stifte og å inngå bindende
forretningsføreravtale.
Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger
vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til
å g jøre seg kjent med disse. Det forutsettes at kjøper
aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen.
Sameiet er stiftet etter første byggetrinn, og vedlagt
forslag til budsjett for trinn 2 tar høyde for en fremtidig
økning til totalt 60 seksjoner. Det kan skje endringer i
budsjettet før ferdigstillelse.
Kjøpere vil bli innkalt til ordinært/ekstraordinært
årsmøte etter ferdigstillelse av trinn 2, hvor valg av
styret følger av vedtekter og tidligere årsmøter/valg.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses
ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av
den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som g jelder i
eiendomsmeglingsloven.

FELLESKOSTNADER

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets
felleskostnader.
Se prisliste for stipulerte felleskostnader.
Felleskostnadene vil inkludere blant annet
a-konto fjernvarme, kabel-tv/internett og andel
driftskostnader, herunder blant annet bygnings
forsikring, drift og vedlikehold av heis og garasjeanlegg,
forretningsførerhonorar og diverse vedlikehold/drift.
Forretningsførers utkast til fellesutgifter følger vedlagt
i utkast til budsjett – samt i prisliste.

VELFORENING/REALSAMEIE

Det er pliktig medlemskap i områdets velforening/
realsameie som ev. blir etablert i boligfeltet.
Medlemskapet kan bli tinglyst som heftelse på
eiendommen.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå
seg og respektere foreningens rettigheter
og plikter, og har ansvar for drift og vedlikehold av
alle private fellesanlegg, herunder fellesområder, ev.
lekeplasser, felles adkomster, og ev. felles tekniske
anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal
vil bli fordelt på medlemmene.

Det g jøres oppmerksom på at budsjett og andel
fellesutgifter er estimert, og kun basert på
erfaringstall. Fellesutgiftene skal som hovedregel
fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken,
men kan både bli høyere og lavere som følge av
sameiernes endring av budsjett ved stiftelse og/ eller
endringer i kostnadsnivået på tjenester som dekkes av
fellesutgiftene.

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte
ev. overskjøting av fellesareal om det skjer som
opprettelse av realsameie eller overskjøting til
velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal er
inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og betales ved
overskjøting.

Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for
normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte
inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet
av forretningsfører basert på opplysninger om
eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra
tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.

Sameiet har inngått bindende avtaler vedrørende
serviceavtaler og andre avtaler med ev. følgende
leverandører:

LEVERANDØRAVTALER

Leilighetene selges som eierseksjoner, og vil
bli organisert som en del av det eksisterende
eierseksjonssameiet Klæbu Panorama.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, antall leiligheter,
organisering av fellesområder og øvrige opplysninger
om prosjektet som kan endre forutsetningene for
budsjettforslaget.

• Heisleverandør
• Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
• Selskap som forestår fjernavlesning av forbruk av
varmvann og fjernvarme
• Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter
• Forretningsfører (TOBB)
• Leverandør av TV og internett

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger
av lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nummer 65,
og vedtektene. Sameiet har legalpant i hver seksjon
for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet, jf.
eierseksjonsloven § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre
som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta
alle saker av felles interesse for sameierne.

Det tas forbehold om stipulerte inntekter og
kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og
inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller
større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett
og nivå på felleskostnader vil bli foretatt av styret i
boligselskapet.

Det kreves ikke styrets godkjennelse ved salg av
eierseksjoner i sameiet. Erverv av eierseksjoner skal
meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører
med opplysninger om hvem som er ny(e) eier(e).

SAMEIE

Kjøper kan ikke eie mer enn to seksjoner i et sameie.
Ta kontakt med eiendomsmegler for informasjon om
seksjonering og sameiebrøk.
Rett til parkeringsplass og sportsbod er tillagt
boligseksjonen som tilleggsareal.
Videre g jøres det oppmerksom på at felleskostnader
kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt
i sameiets styre og/eller generalforsamling.

Per overtagelse betaler kjøper i tillegg til kjøpesummen
kr. 10 000,- som settes av til startkapital til sameie.
Etter ferdigstillelse plikter utbygger å betale andel
fellesutgifter, stiftelsesomkostninger og startkapital på
usolgte boliger.
Felleskostnader i det stiftede sameiet er budsjettert
for 40 seksjoner, men ved ferdigstillelse av trinn 2 vil
det bli 20 nye seksjoner (totalt 60). Vedlagt forslag til
budsjett for trinn 2 tar høyde for en fremtidig økning til
totalt 60 seksjoner. Det kan skje endringer i budsjettet
før ferdigstillelse.

tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig
plikter å g jenopprette skaden. Fra overtagelse vil
bygningen være forsikret g jennom sameiet. Kjøper er
forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra
overtagelse.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

Da boligene selges som nybygg under oppføring er
det ikke mulig å angi boligens kommunale avgifter.
Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av
kommunen etter ferdigstillelse. Ta kontakt med megler
ved spørsmål.

FORMUESVERDI

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter
ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppg jør.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk
Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger
(der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og
sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie)
fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på
www.skatteetaten.no.

FASTE LØPENDE KOSTNADER

Faste løpende kostnader for leilighetene er strøm,
kommunale avgifter og innboforsikring, i tillegg til
opplyste fellesutgifter. Strøm og innboforsikring
varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.

STYREGODKJENNELSE

DYREHOLD

Dyrehold reguleres av eierseksjonsloven, og det er ikke
lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til
vedtekter for sameiet, så lenge dyreholdet ikke er til
ulempe for de øvrige seksjonseierne.

FORSIKRING

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem
til overtagelse. Forsikringen g jelder også materialer
som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova
§ 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle

Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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OFFENTLIG FORHOLD
EIENDOMMENS BETEGNELSE

Eiendommens adresse er Kristines veg 5.
Gnr 522 Bnr 76 i Trondheim kommune.
Eiendommen er seksjonert, og hver leilighet er tildelt
eget seksjonsnummer og endelig adresse.

leilighetsbygget (område BKS1 og BKS2) er regulert
til konsentrert småhusbebyggelse med regulert
byggehøyde på 2 etasjer. Det tas forbehold om
endringer knyttet til dette.
Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser
følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter
oppfordres til å g jøre seg kjent med disse.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Eiendommene vil være tilknyttet fjernvarme, offentlig
vei, vann og avløp via private stikkledninger.
Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Selger plikter å besørge ferdigattest for boligene.
Det kan likevel hende at kommunen utsteder
midlertidig brukstillatelse i påvente av ferdigattest,
dersom det er hensiktsmessig av klimatiske- eller
andre årsaker som godkjennes av kommunen.

HEFTELSER/RETTIGHETER/FORPLIKTELSER

UTLEIE

VEI, VANN/AVLØP

Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle
ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Andre
sameiere har panterett i seksjonen for krav mot
sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet
kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet
svarer til folketrygdens grunnbeløp; jf. lov om
eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for
ytterligere informasjon.

Dersom annet ikke er oppgitt, vil boligen være
godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet
per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å
etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet
uten kommunens godkjennelse.

KONSESJON

Eiendommen er konsesjonsfri.
Det er p.t ingen tinglyste heftelser, rettigheter og/eller
forpliktelser på eiendommens grunnboksblad.
Kjøper aksepterer at selger kan påhefte servitutter/
erklæringer på eiendommen for hensiktsmessig og
effektiv g jennomføring av prosjektet, i tillegg til sikring
av avtalte salgsvilkår.

ODEL

Det er ikke odel på eiendommen.

Det samme g jelder for offentlig myndighet og private
leverandører, deriblant erklæringer som regulerer drift
og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold
av energi/nettverk m.m.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV
KJØPETILBUD:

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med
megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning
til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er
gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og
råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke g jøres
skriftlig.
Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig
lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en
akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis.
Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt
kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må
du legitimere deg. Det kan g jøres ved at du laster
opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du
legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.
no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig
til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse,
eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko
for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere
er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige
budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg.
Du kan velge mellom følgende når du skal sende
kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller
benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner
i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på
dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms
eller epost, er forbundet med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.
Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid
kan ikke forventes behandlet før neste ordinære
arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud
kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet
er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke
slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om
kjøpetilbudet er mottatt.

Kommune, nettselskaper og andre som har kummer,
ledninger, rør mv. liggende i grunnen samt stolper og
lignende stående på deler av eiendommene i området,
har rett til adkomst for vedlikehold av sine respektive
anlegg.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke
kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før
forbeholdet er avklart.

Kommunen kan ha rett til å ha søppelhåndterings
systemer liggende på eiendommen.

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Hallset
B1.2; gnr 522 Bnr 76 i Trondheim kommune, med
tilhørende bestemmelser. Dette bygget ligger på
område B2. Det opplyses om at område i forkant av

KONTRAKTMESSIGE FORHOLD

Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler,
som så videreformidler aksepten til den som får
aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et
hvert kjøpetilbud.

I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter
aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare
sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes g jennom
fullmektig.
Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig
kan få utlevert anonymisert budjournal.

FINANSERINGSBEVIS

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende
finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal
forelegges megler når avtale om kjøp inngås,
jf. bustadoppføringslova § 46 andre ledd. Med
tilfredsstillende finansieringsbevis menes prosjektets
finansieringsbevis, eller finansieringsbevis som er
godkjent av selger. Det skal fremgå av finansierings
beviset at det reserverte beløpet ikke vil bli utbetalt til
andre enn selger, med mindre forbrukeren har krav på
erstatning, prisavslag eller heving. Det kan settes som
vilkår i finansieringsbeviset at finansinstitusjon skal
godkjenne utbetalingene, og at selgerens rett etter
finansieringsbeviset ikke kan overdras til andre uten
etter finansinstitusjonens samtykke.
Dersom nåværende bolig skal benyttes helt eller
delvis til finansiering av kjøpet, kan denne stilles som
grunnlag til finansieringsbevis etter meglertakst utført
av DNB Eiendom Trondheim Nybygg.
Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli
videreformidlet til selgers byggelånsbank.
Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin
forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis,
er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne
påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve
avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet
til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

OPPGJØR

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal
innbetales til meglers klientkonto ved overtagelse,
forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter
Bustadoppføringslova § 12.
I henhold til Bustadoppføringslova vil kjøpers
innbetaling være å anse som forskudd inntil
eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.
Dersom selger velger å ikke stille garanti etter
§ 47 i Bustadoppføringslova (forskuddsgaranti),
vil kjøpers innbetaling være å anse under kjøpers
instruksjonsrett. Renter tilfaller den som er rettmessig
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eier/innehar instruksjonsrett av pengene.
Megler besitter innbetalingen på vegne av kjøper frem
til overtagelse, og kan ikke før overtagelse av boligen
utbetale innbetalingen til selger, med mindre begge
parter gir sin skriftlige tilslutning, det foreligger en
rettskraftig avg jørelse på at utbetaling skal skje, eller
dersom det stilles nødvendig bankgaranti overfor
kjøper i henhold til Bustadoppføringslova § 47.
Dersom § 47 garanti er stilt, kan selger kreve å få
utbetalt 90 % av kjøpesummen, både før overtagelse,
tinglyst hjemmel og ferdigattest er gitt. Opptjente
renter på eventuelt innbetalt forskudd av kjøpesum
i perioden fra overtagelse til og med overskjøting,
tilfaller kjøper. Unntak er dersom selger har stilt
forskuddsgaranti, jf. buofl. § 47.

SELGERS FORBEHOLD

Selger tar forbehold om følgende:
• At, en for selger, tilfredsstillende offentlig
godkjenning innvilges for prosjektet.
• At det selges 50 % av leilighetene.
• At, en for selger, tilfredsstillende
byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
Selgers forbehold skal senest være avklart innen:
01.12.2021.

SELGERS RETTINGHETER

• Salg av hele eller deler av utbyggingsområdet/ delfelt
til annen utbygger/selger. Dersom enkeltboliger er
solgt, vil kjøpekontrakten mellom selger og kjøper
transporteres til ny selger/utbygger.
• Eventuell omorganisering av eiendommen
eller eierform/ struktur, herunder fradeling av
anleggseiendom eller reseksjonering.
• Etablering av ett eller flere sameier, på bakgrunn
av utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og
bruksrettigheter.
• Å godta eller forkaste ethvert bud.
• Foreta endringer i materialvalg og konstruksjons
løsninger, samt tilpasninger som er nødvendige
etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres,
uten forhåndsvarsel til kjøper. Endringene skal
ikke redusere byggets eller boligenes kvalitet, eller
vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan.
Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen
av partene.
• Endring av priser og salgsbetingelser på usolgte
boliger.
• Beholde eller leie ut usolgte boliger.
• Gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere -

uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.
• At prosjektet kan g jennomføres på en måte som
imøtekommer de av rettighetshaver oppstilte
vilkår for tilpasning og forsvarlighet, forbundet med
etablering av nettstasjon på eiendommen. Det
samme g jelder imøtekommelse av øvrige offentlige
påkrav forbundet med forholdet.
• Kjøper plikter å gi tilgang til egen bolig og felles
områder, dersom det er nødvendig for drift og
vedlikehold av fellesområder og energi/nettverk m.m.

OVERTAGELSE

Selger tar sikte på ferdigstillelse 15 - 18 mnd etter at
selgersforbehold er erklært frafalt, uavhengig av om
forbehold faktisk er innfridd eller ikke.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt
vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til
overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker
før forretningen skal avholdes.
Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt
overtagelsesprotokoll signert av begge parter
som bekrefter at overtagelse har funnet sted.
En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne
sted er at fullt oppg jør inklusiv omkostninger er
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/
midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller
ingen plikt til å overta eller innbetale oppg jør
uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger. Dersom midlertidig brukstillatelse ikke
foreligger, avholdes likevel selve forretningen, men
overtagelsesdato utsettes til enten midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest foreligger.
Dersom overtagelse skjer ved midlertidig
brukstillatelse, g jør vi oppmerksom på at kjøper
overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper
oppfordres til å sette seg inn i hva som g jenstår for
at ferdigattest skal bli stilt, samt deponere deler av
kjøpesummen til sikkerhet for dette.
Det g jøres oppmerksom på at oppg jørs- og
overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt
vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse
med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/
tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta
selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang
ikke er g jennomført. Kjøpesummen vil bli stående på
meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er
på plass, ev så kan utbetaling av oppg jør skje på
bakgrunn av §47 garanti.

Selger skal overlevere eiendommen i ryddig og reng jort
stand (byggvask).

Overnevnte informasjon om tilbakeholdelse g jelder
også for de forhold som g jenstår for å få ferdigattest.

Eiendommen skal overtas ved overtagelsesforretning
hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev.
forhold som påberopes som mangel ved eiendommen.
Det påpekes at dette g jelder alle forhold kjøper
avdekker eller med rimelighet burde avdekket
ved g jennomgangen. Ev. reklamasjoner og
selgers standpunkt til disse skal protokolleres og
overtagelsesprotokollen skal signeres av begge parter.

Megler forutsetter at kommunen, g jennom midlertidige
brukstillatelser og ferdigattester regulerer og besørger
for nødvendig sikkerhet for kjøpers ferdigstillelse av
fellesområder.

Kjøper kan nekte overtagelse dersom eiendommen på
overtagelsestidspunktet har feil og/eller mangler som
gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da
til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler
som blir protokollert under befaringen.
Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper
har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke
overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har
kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne
vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått
over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale
kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt
eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke
svarer for.
Det g jøres oppmerksom på at overtagelse vil kunne
skje selv om eventuelle nødvendige formaliteter
med seksjonering eller fradeling ikke er på plass.
Det samme g jelder dersom det fortsatt g jenstår
byggearbeider på eiendommen i forbindelse med
ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/
tekniske installasjoner.

UTENOMHUSAREALER

Overtagelse av felles- og uteareal skjer samtidig med
at den enkelte leilighet overtas. Det vil g jennomføres
en befaring av felles/utomhusarealer med styret
for sameiet for å avdekke evt. feil og mangler samt
manglende ferdigstillelse.
Fellesareal kan, avhengig av årstid, kunne bli
ferdigstilt etter boligene. Dersom utomhusarealer/
fellesarealer (innenfor eiendommens tomtegrense)
ikke er ferdigstilt ved overtagelse av boligene, kan
og bør det avtales et beløp som skal deponeres på
meglers klientkonto, som sikkerhet for ferdigstillelse
av dette. Denne avtale må avtales skriftlig mellom
selger og sameiets/realsameiets styreformann, og
overleveres megler før oppg jør. Alternativt kan selger
stille garanti for ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet
av underentreprenør(er) og/eller takstmann.

TRANSPORT AV AVTALE

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke
fra selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr
pålydende kr 20.000,- inkl. mva. Eierskiftegebyr til
forretningsfører kan komme i tillegg.
Det g jøres spesielt oppmerksom på at megler
kostnader knyttet til et videresalg kommer i tillegg til
dette.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene
til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder
bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte
boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring
for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers
samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med
henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder
som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres
av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte
oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg
som også medfører garantistillelse.

SALGSOPPGAVE

Opplysningene i salgsoppgaven er basert på
opplysninger gitt av selger og selgers leverandører,
samt opplysninger innhentet fra kommunen.
Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter
oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse
av eiendommen, eiendommens omgivelser og
oppfordringer fra megler før bud inngis. Selger og
megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og
prisliste.
Vedlegg til salgsoppgave
• Salgstegninger
• Fasadetegning
• Plantegninger datert 16.02.2018
• Kjøkkentegninger
• Selgers leveransebeskrivelse
• Vedtekter for sameiet
• Utkast til budsjett for sameiet av 10.11.2020
• Reguleringsplan med bestemmelser
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Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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GENERELL INFORMASJON VED KJØP AV NYBYGG
LOVGIVING

Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43
om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad
(bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Buofl.
bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren,
mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de
samme betegnelsene.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller
akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette.
For øvrig kommer g jeldende lovgivning til enhver tid til
anvendelse.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker
å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor
(kjøpet g jøres i vinnings øyemed), eller når boligen
er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak
reguleres av lov om avhending av fast eiendom av
3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge
etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved
avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Buofl.
kan ikke fravikes til ugunst for forbruker.
Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen
reguleres av avhendingsloven.

KJØPSBETINGELSER

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av
bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert megler
bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept
er meddelt.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig
kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl. tegninger.
Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli
avklart i kontrakt.
Ved inngåelse av bindende avtale på kjøp (aksept
av bud), anses avtale som inngått. Akseptbrev vil
da bli snarlig utstedt fra megler. Avtalen inngås på
bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg
og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra
selger.
Salgsoppgave med vedlegg og akseptbrev fungerer
som midlertidig kontrakt, inntil kontrakt skrives.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i
salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/
supplerende opplysninger er ønskelig eller noe
er uklart, bes kjøper henvende seg til megler før
bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å
reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt
g jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Det g jøres oppmerksom på at illustrasjoner i
salgsoppgave og på nett ikke er bindende for
boligens detaljutforming slik som farger, materialer,
innredninger, mv. Det samme g jelder i forhold til
situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse
av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ”møblerte”
plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk
av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell
og vise detaljer som ikke medfølger i handelen.
Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon
av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/
beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det
g jøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær
på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt
illustrert.
Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter
bestemmelser som strider mot hverandre, g jelder
yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt
for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Dersom informasjon om leveranse er mangelfull,
tvetydig eller upresis - legges selgers vurdering til
grunn. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgsog nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og
romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema
som g jelder og omfanget av leveransen er begrenset
til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av
leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av evt. uttrykk
i prospekt og annonsering som “god standard” etc.
Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige
krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift
som g jelder for selgerens ytelse, ansees som
kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren
ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med
endringene. Herunder innbefattes endringer i
offentlige myndigheters praktisering av lov- eller
forskriftsverk som påfører selgeren uventede
kostnader (eksempelvis rundskriv fra Finanstilsynet

etc.). Dersom de nevnte endringer medfører økte
kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende
økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal
uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene
og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.
Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er
forsinket, g jøres kjøper oppmerksom på hans bo- og
eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er
tinglyst (g jelder problemstilling rundt skattefrihet ved
salg av boligen etter 1 år).

SELGERS RETTIGHETER

Selger varsler kjøper når bygging igangsettes
(byggestart). Arbeider med og på eiendommen som
g jøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne for
byggestart i forhold til kontraktsbestemmelsene her.
Dette g jelder dog ikke dersom det klart fremstår at
bygging av boligen er påstartet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i
materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta
tilpasninger som er nødvendig etter hvert som
prosjektet detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til
kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller
boligenes kvalitet eller vesentlig endre innholdet i
prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til
prisjustering fra noen av partene.
Selger yter ikke lengre garantiperiode for medfølgende
hvitevarer, utover hva kjøpsloven gir.
Selger forbeholder seg retten til å kunne selge hele
eller deler av utbyggingsområdet/delfelt til annen
utbygger/selger. Dersom enkeltboliger er solgt, vil
kjøpekontrakten mellom selger og kjøper transporteres
til ny selger/utbygger.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
salgsbetingelser på usolgte boliger, beholde boliger og
leie ut usolgte boliger/arealer.
Selger kan selv velge å gi vederlagsfri tilleggsytelse til
enkelte kjøpere - uten at dette gir tilsvarende rett til
andre kjøpere.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil/skrivefeil i
prisliste/ salgsoppgave.

BESTEMMELSER VED KJØP AV BOLIG I
EIERSEKSJONSSAMEIER

Selger forbeholder seg retten til å kunne selge
eventuelle ekstra p-plasser i p-kjeller. Betingelser
for evt. kjøp av ekstra p-plass vil bli beskrevet i
eget avtaleutkast / avtale vedr. kjøp av p-plass.
Megler g jør oppmerksom på at dersom slikt salg av
p-plass evt. kun medfører kjøp av bruksrett til ekstra
p-plass, som reguleres av vedtektene i sameiet, så vil
det ikke være rettsvern for denne rettigheten – og
at rettigheten har kun en varighet i inntil 30 år.
Selger forbeholder seg retten til å foreta
omorganisering av eiendommen eller eierform/
struktur, herunder fradeling av anleggseiendom eller
reseksjonering - dersom han finner dette nødvendig
eller hensiktsmessig.
Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller
flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig
i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og
bruksrettigheter.
Flere av overnevnte forutsetninger kan få innvirkning
på eventuell eierbrøk og evt. andel fellesutgifter for
den enkelte bolig.

GARANTIER

Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen,
jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom selger har
tatt forbehold skal garanti stilles straks etter at
forbeholdene er bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i
byggeperioden frem til overtagelse. Beløpet økes
deretter til 5 % av kjøpesummen og g jelder i fem år
etter overtagelse.
Garantien g jelder som sikkerhet både for selve
boligen, og for ideell andel i fellesareal, utvendige
arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen
av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter
avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag
inntil det er dokumentert at garanti er stilt.
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Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt
garanti etter bustadoppføringslova § 12.
Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene
før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er
stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil
forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto
inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av
forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt
og til selger etter at garantien er stilt.
De aktuelle garantier nedtegnes i kontrakten mellom
kjøper og selger. Garantist (selgers bankforbindelse)
oversender garantiene direkte til megler av praktiske
årsaker. Disse oppbevares i meglers depot frem til
overtagelse, og overlates deretter enten direkte
til kjøper i forbindelse med overtagelse, eller til
forretningsfører (eierseksjonssameier).
Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist/
bank med kopi til megler innen 5 år etter overtagelse,
men så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller
det var mulig å oppdage dem. Kjøper må fremme et
eventuelt reklamasjonskrav senest innen 5 år etter
overtagelsen, jf. buofl. § 30.

REKLAMASJON/KRAV OM MANGLER FØR OVERTAGELSE

Dersom kjøper blir g jort oppmerksom på at det
foreligger en mulig mangel før overtagelse, må han
eller hun reklamere skriftlig på dette. Mangelen må
påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen
oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
Det g jøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en
plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet
fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på
mulig mangel – selv om overtagelse ikke har funnet
sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav
kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jfr. foreldelse.

REKLAMASJON ETTER OVERTAGELSE,
RETTING AV MANGLER

Dersom kjøper etter overtagelsen oppdager og vil
g jøre g jeldende at det foreligger en mangel, må han
eller hun reklamere skriftlig på dette. Mangelen må
påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget
eller burde ha oppdaget mangelen.
Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for
utbedring. Dersom selger etter 14 dagers skriftlig
varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen
normal arbeidstid (07.00 til 16.00), vil forbrukeren
mulig miste sin rett til utbedring. Kjøper har plikt til
å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir

avsluttet. Forbruker har ikke anledning til å sette bort
utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene
dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette
mangler innen rimelig tid, og heller ikke har g jort dette
etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers
varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

SPESIELLE FORHOLD I BYGGEPERIODEN

Kjøper må være innforstått med og akseptere de
ulemper som naturlig følger med under g jennomføring
av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet
sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike
byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til
overtagelse, må kjøpere som flytter inn påregne en
periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy
på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner
og utstyr stående på eiendommen/i området frem til
arbeidene er ferdigstilt. Kjøpere har ikke anledning til å
besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og
ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette
på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og
personer som oppholder seg på anleggsplassen.

FORSINKELSESRENTER VED BETALINGSFORSINKELSE

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være
betalt til megler i rett tid, svarer kjøper lovens
forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter
avregnes fra avtalt overtagelse/forfall til betaling
finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett
til å forlenge betalingsfristen utover de frister som
er avtalt. Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale
hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være
berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf.
Bustadoppføringslovas kapittel VII). Partene er enige
om at en måned anses som vesentlig mislighold.

FORSINKELSER

Dersom oppgitt byggetid (inkludert evt. tidsforlengelse)
overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette
tidspunkt, med unntak som nevnt under.
Selger skal overholde frister som er avtalte for
overtagelse, og skal legge opp til en fremdrift som er
tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
Selger forplikter seg til å informere om eventuelle
forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så
snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon
til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova
(jf. tilleggsfrister § 11). Forhold som g jelder her er:

• Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid
som forsinker arbeidet/overtagelse.
• Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke
overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir
forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
• Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor
selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke
var rimelig å forvente at selger/entreprenør
kunne ha regnet med denne forsinkelsen på
avtaletidspunktet, eller at selger/ entreprenør ikke
har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force
majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).
Overtagelsen er å regne som forsinket, dersom
overtagelsen ikke kan g jennomføres til den tid
kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og
§ 11 som nevnt over. Det samme g jelder dersom
arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller
hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har
rett til å kreve.
Dersom overtagelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
1. dagmulkt
2. heve avtalen
3. kreve erstatning
4. tilbakeholde deler av kjøpesum
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl.
§§ 18, 19, 20 og 22.
Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse
bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom
noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å
tilpasse dette forhold ved evt. salg av nåværende bolig,
da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell
erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av buofl.
§§ 52 - 54.
Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettings
tillatelse betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jf. buofl.
§ 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total
kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettings
tillatelse er gitt fastsettes selgers krav på vederlag og
erstatning i samsvar med buofl.§§ 52 og 53.
Selger kan kreve utbetaling av forskudd/delinnbetaling
til dekning av avbestillingsgebyr eller vederlag etter
dette punkt.

TINGLYSNING AV HJEMMEL

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/
hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av
overtagelse.

ENERGIMERKING

Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha
energiattest. Unntak g jelder blant annet for
frittstående bygninger med bruksareal mindre enn
50 m². Det er selger/utbyggers ansvar å innhente
lovpålagt energiattest for eiendommen, med en
energiklassifisering på en skala fra A- G.
Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet
energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske
leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse
med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

LOV OM HVITVASKING

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til
å foreta kundekontroll av begge parter i handelen.
For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med
inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt
for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll
ikke kan g jennomføres, er meglerforetaket pålagt å
avstå fra g jennomføring av oppg jøret. Partene er selv
ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan
medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig
ansvar overfor meglerforetaket.

FINANSIERING

Som et av landets største finanskonsern tilbyr
DNB Bank ASA alle typer banktjenester til
konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg
lånetilbud til finansiering av eiendommen.
Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en
kunderådgiver i banken, og som kunde hos oss lover
banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB
Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette g jelder
kun personer som har samtykket til å bli formidlet
til banken. Provisjonen er en internavregning mellom
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for
kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtg jørelse
relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller
ingen godtg jørelse for formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.
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Illustrasjonsbilde - avvik vil forekomme.
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LEVERANSEBESKRIVELSE
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LEVERANSEBESKRIVELSE KLÆBU PANORAMA
60 LEILGHETER OVER 7 ETASJER, MED PARKERINGSKJELLER
INNHOLDSFORTEGNELSE:
1. Generelt
2. Fellesarealer
3. Kort ytelsesbeskrivelse av bygning
4. Sanitærinstallasjoner
5. Ventilasjon
6. Elektroinstallasjoner
7. Andre Installasjoner
8. Uteområder
9. Tilvalg
10. Forbehold om leveransen

1. GENERELT

Leilighetene leveres nøkkelferdig med
ferdigbehandling i henhold til denne beskrivelse.
Denne beskrivelsen g jelder foran tegninger, brosjyrer
og internettopplysninger. Leilighetene vil være
selveier, fordelt over 7. etasjer, med arealeffektive
og funksjonelle planløsninger, og et moderne
arkitektonisk uttrykk, ute som inne.

1.1 REGULERINGSBESTEMMELSER OG SITUASJONSKART
Bestemmelser etter Hallset B1:2. Vedlagt
situasjonskart viser nåværende og prosjektert
bebyggelse, og regulert område for Hallset B1:2.

2. FELLESAREALER

Fellesarealer vil bli opparbeidet med grøntarealer
med diverse beplantning og gangbaner. Asfalterte
parkeringsplasser disponeres i felleskap med øvrig
bebyggelse. Fellesarealet disponeres i sin helhet
av sameiet, og bruken reguleres i vedtekter for
Klæbu Panorama. Vedtektene ligger som vedlegg til
salgsoppgaven.

3. KORT YTELSESBESKRIVELSE AV BYGNINGEN

Det vises til vedlagte tegninger for planer og
fasader. Leilighetsbygget settes opp fra betongsåle
som er forankret i peler boret ned i grunnfjell.
Bygningskonstruksjon med reisverk i stål og betong.

Etasjeskiller i betong. Prefabrikkerte yttervegger i
bindingsverk, og prefabrikkerte baderomskabiner.
Leilighetene er oppført etter g jeldende standard, og
tilfredsstiller krav iht. plan- og bygningsloven.

3.1 YTTERVEGGER
Yttervegger leveres som veggelementsystem
(sandwichpanel).

3.2 VINDUER OG YTTERDØRER
Hovedinngangsdør leveres isolert i hvit glatt
utførelse. Karmer i glatt lakkert utførelse. Det
leveres forsikringsgodkjent låssystem på ytterdør
og balkongdør. Dørvridere i stål. Dør til bod låsbar
med hengelås. Dørvridere i stål. Vinduer leveres med
godkjente isolerglass. Vinduskarmer i glatt utførelse.

3.3 INNERVEGGER
Med unntak av vegger i baderom leveres alle vegger i
gips eller betong, sparklet og malt i hvit utførelse.
Vegger på bad leveres flislagt.

3.4 SJAKTER
Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring
av tekniske anlegg er ikke markert på tegningene, men
er hensyntatt. Sjakter er etablert der det er vurdert til
mest hensikts- messig, og kan ikke endres.

3.5 INNERDØRER

Byggetrinn 1

3.8 YTTERTAK

3.15 SVALGANGER

Yttertak vil bli tekket med fallisolasjon og dobbel
membran.

Det opprettes svalganger i betong med rekkverk i
stål med tilgang fra felles heis og trappeanlegg.

3.9 KJØKKEN

3.16 RØMNINGSVEIER

Kjøkken leveres fra HTH i hvit utførelse. Benkeplate
er 30mm g jennomfarget laminat. Oppvaskkum i stål
med ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer fra
anerkjent merke herunder: stekeovn, platetopp med
induksjon, oppvaskmaskin, kjøleskap med frysedel.

Det opprettes rømningsveier i henhold til
brannkonsept.

3.10 BALKONG
Balkong leveres med bærende konstruksjoner og
rekkverk i stål.

3.17 HEIS
Heis til felles bruk er plassert midt på
bygningskroppen mot øst, mellom byggetrinn 1 og 2,
med tilgang til samtlige av byggets etasjer.

4. SANITÆRINSTALLASJONER

Innvendige dører er hvitmalte, glatte kompaktdører
med beslag og vridere. Dørvridere leveres i metall.
Ferdigbehandlet hvit karm med dempelist fra fabrikk.

3-11 GARDEROBER

3.6 GULV

3.12 LISTVERK

Gulv i tørre rom leveres med 3-stavs hvitpigmentert
eikeparkett. På bad leveres gulvet flislagt med
mørk grå-sort flis i 10x10cm. Gulv i sportsbod i
parkeringskjeller i betong.

Overgang mellom tak/ vegg fuges og overmales.
Foringer til dører og gulvlister leveres i profilert
utførelse med synlig spikring.

3.7 HIMLINGER

3.13 GARASJE

For rørleggerarbeid/ sanitærutstyr er anlegget
komplett med rør-i-rør system og omfatter blant
annet:
• Røropplegg for varmt og kaldt vann
• Uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin
• Ettgreps blandebatterier med oppløft
• Vegghengt toalett
• Dusjgarnityr

Det medfølger én parkeringsplass pr. leilighet i felles
parkeringsanlegg i kjeller.

4.2 BAD

Himlingene i leilighetene leveres nedforet, sparklet og
malt i hvit utførelse. Nedforet himling og innkassinger
for tekniske føringer må påregnes og leveres sparklet
og malt gips. Himlinger i sportbod i parkeringskjeller
leveres i betong.

Det leveres ikke garderober. Dette kan bestilles som
tilvalg.

3.14 SPORTSBOD
Det medfølger én sportsbod pr. leilighet i felles
parkeringsanlegg i kjeller.

4.1 GENERELT

Bad leveres med dusj, vegghengt toalett,
servantskap, speil, downlights i tak og opplegg for
vaskemaskin.
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5. VENTILASJON

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med
varmeg jenvinner. Det er eget avtrekk fra
kjøkkenventilator.

6. ELEKTROINSTALLASJONER
6.1 GENERELT
Det elektriske anlegger er skjult med unntak av støpte
vegger. Fordelingsskap med automatsikringer.
Det leveres LED downlights på bad og i entre.
Det leveres lyskuppel i himlinger på soverom.
Det leveres LED benkelys på kjøkken.
Utelampe i LED monteres ved inngangsdør. Videre
ivaretar g jeldene krav og standarder øvrig belysning og
strøm. Det leveres callinganlegg til hver leilighet.
Felles callinganlegg ved felles inngang til heis.
Varmekabler i gulv på bad. Det forberedes for enkel
oppgradering til Smarthus/mTouch Home.

6.2 KABEL TV/INTERNETT
Fremføring av fiberkabel til leilighetsbygget, og til hver
leilighet. Det leveres ett uttak for kabel TV/ internett i
hver leilighet. Abonnementskostnader knyttet til kabel
TV/ internett ligger i felleskostnadene.

6.3 VARMEUTSTYR
Leilighetsbygget er knyttet til fjernvarmeanlegg.
Det monteres én radiator i stue/kjøkken.

7. ANDRE INSTALLASJONER

Det leveres sentralt brannslokkingsanlegg, og ett
brannslukningsapparat pr. boenhet. Ventilasjonsenhet
er plassert i bod, bad eller integrert i kjøkkenventilator.

8.UTEOMRÅDER

Fellesarealer og adkomstveg opparbeides med
grøntarealer, beplantning, gangbaner, og asfalterte
parkeringsplasser. Det leveres nedgravde
avfallskontainere. Molok eller tilsvarende.
Fellesarealene vil bli opparbeidet etappevis i forhold
til salgstrinn, innflytting og årstid. Postkasser leveres,
og løsning på dette avklares med Posten. Utvendig og
innvendige trapper leveres i betong og stål.

9. TILVALG

Prosjektet inneholder gode kvaliteter. Mot en
prisjustering vil hver enkelt få anledning til å g jøre
tilvalg innenfor et visst tidsrom i byggeprosessen.
Informasjon og tilbud om dette blir sendt ved et
senere tidspunkt. Det åpnes for følgende tilvalg:
- Annen type kjøkkeninnredning innenfor
leverandørens utvalg
- Annen type baderomsinnredning innenfor
leverandørens utvalg
- Garderobeskap
- Annen type parkett eller gulvbelegg
- Annen type flis
- Annen type innerdører innenfor leverandørens
utvalg
- Ekstra kontakter
- Diverse sanitærutstyr (dusjhjørne, badekar etc.)
- Malte kontrastvegger eller andre fargevalg
- Flere uttak for kabel-TV/bredbånd
- Listverk ved tak
- Malt listverk etter montering (ikke synlige spikerhull)
- Innfelte downlights der det er teknisk mulig øvrige
steder i leiligheten enn entre/gang og bad
- EL-bil lader

10. FORBEHOLD OM LEVERANSEN

Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes
naturlige egenskaper i trevirke vil ikke bli akseptert
som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige
overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan
påvises konstruksjonsmessige feil, eller feil utført i
byggeperioden.
I hjørner vil det oppstå sprekk og riss som følge av
normal tørk og krymp av bygningsmaterialer.
Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten at
dette forringer kvaliteten.
Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer
i denne deklarasjonen fordi det pr. dato g jenstår
prosjektering og endelig offentlig godkjenning.
Eventuelle endringer skal ikke i vesentlig grad endre
leilighetenes verdi.
Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere
møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i
denne beskrivelsen, er ikke inkludert i leveransen.

Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.

87

KJØKKEN

50

4100
600

400

600

D080002

•
•
•
•
•
•

Kjøkken leveres i HTH modell KP/Mono Hvit
Leveres med 30 mm gjennomfarget laminat, Trend Hvit.
Leveres med nedfelt vask
Levers med meta-skuffer med soft-lukk
Leveres i henhold til HTH´s tegninger.
Hvitevarer fra kvalitetsleverandøren Siemens
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Vedtekter
for
Sameiet Klæbu Panorama
(org. nr. 922254354)

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til
å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som
er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.

1.

(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets
fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. Dette
omfatter slikt som installasjoner på fellesarealer, herunder oppsetting/montering av
parabolantenne, varmepumpe, markise o.l.

NAVN

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Klæbu Panorama. Sameiet er opprettet ved tinglysing av
vedtak om seksjonering den 28.11.18.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 60 boligseksjoner på eiendommen gnr. 22, bnr. 76 i Klæbu kommune.
1. byggetrinn består av 40 seksjoner. Kostnader beregnes i jf.r pkt. 6.1 (1) 4. avsnitt.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte
tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en
bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler omfatter boder og
parkeringsplasser i garasjekjeller.
De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.
Fastsettelse av sameiebrøken bygger på seksjonenes bruksareal fratrukket evt.
tilleggsarealer og balkonger, oppmålt fra tegning. Sameiebrøken kan avvike fra faktisk
areal og kan ikke legges til grunn for arealberegning.
Det er pliktig medlemskap for alle seksjonseierne i velforening som evt. opprettes i
området.
2. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av
sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut
sin egen seksjon.
(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette
gjelder ikke for kjøp og erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller
forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er
sikret med pant i en seksjon. Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt
selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolleres av staten, en fylkeskommune
eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve flere seksjoner.
Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som
har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine
ansatte.

(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere
seksjonseiere har montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved
rehabilitering og andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.
3-2 Ordensregler
Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er tillatt så lenge
dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.
4. PARKERING
4-1 Sameiets parkeringsplasser
Sameiet/seksjonseierne disponerer 60 parkeringsplasser. Disse ligger som tilleggsareal til
den enkelte seksjon.
4-2 Rettslig disposisjonsrett
Parkeringsplassene er seksjonert som tilleggsdeler til de enkelte seksjoner.
Parkeringsplassen kan selges sammen med hoveddelen eller til andre seksjonseiere.
Dersom parkeringsplassen skal selges til andre seksjonseiere i sameiet, er eier forpliktet
til å sørge for, og bekoste en reseksjonering. Utleie av parkeringsplassen kan bare skje til
andre sameiere eller beboere i sameiet. Styret kan fastsette bruksreglement for bruk av
parkeringskjeller.
4-3 Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av garasjen, herunder rengjøring og
vedlikehold av innvendige flater.
4-4 Kostnader
Kostnader til drift og innvendig vedlikehold av garasjen fordeles mellom seksjonseierne
som disponerer parkeringsplass etter hvor mange parkeringsplasser hver seksjonseier
disponerer.
Dette gjelder
•
•
•
•

for eksempel følgende kostnader:
snørydding/feiing
vask av garasjekjeller
reparasjon av garasjeport
strøm, evt. andre kostnader til oppvarming
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4-5 Ladepunkt for el-bil o.l.
(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare
hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som
styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv
om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte
sameier.

(9) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører
andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

4-6 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier
å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt
funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en
tilrettelagt plass er midlertidig og varer kun så lenge et dokumentert behov er til stede.
Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er
krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.
Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig
sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og
felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte
seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

5. VEDLIKEHOLD
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og
andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler. Seksjonseiernes
vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

inventar
utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
skap, benker, innvendige dører med karmer
listverk, skillevegger, tapet
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
vegg-, gulv- og himlingsplater
rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel
ansvarlig for utskiftning av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskiftning av
isolerglass.
(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom
bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer.
Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke
skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere
og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene
skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for
seksjonseieren eller andre brukere.
(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.
6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM
6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken,
med unntak av kostnader knyttet til kabel-tv/internett, kostnader til parkering, evt.
kontingent velforening som fordeles likt pr. seksjon
Kostnader knyttet til parkeringskjeller fordeles i henhold til punkt 4-4.

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk. Avregning av
forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.

Det beregnes ikke felleskostnader for ikke ferdigstilte seksjoner. Felleskostnader
beregnes fra det tidspunktet det foreligger ferdigattest for seksjonen eller når seksjonen
er innflyttet.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i
vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1).

(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å
utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
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6-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som
fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har
vedtatt slik avsetning.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens §
31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en
begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.
7-2 Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarselen
skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt
7-3 Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
8. STYRET OG DETS VEDTAK
8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer.
Varamedlemmer kan velges.
(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen
skal velges særskilt.
(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående
styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.
8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning,
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen.
8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte
tilfelle.
(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
8-6 Taushetsplikt
Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse,
økonomi, sosiale forhold ol.) som de får kjennskap til under sitt arbeid i styret.
Taushetsplikten gjelder overfor uvedkommende, så fremt det ikke foreligger en
berettiget interesse for å holde opplysningene hemmelige.
8-7 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift
i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som
ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav
seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
9.

ÅRSMØTET

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som
ønskes behandlet.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er
valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
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(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel,
men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig
melding til forretningsføreren.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og
alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som
utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet
I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke
annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan
ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for
å ta beslutning om

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
•
•
•

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående
kalenderår
behandle vederlag til styret
velge styremedlemmer

(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte
sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være
tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til
stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke
står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og
stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en
boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være
til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til
å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva
fullmektigen skal stemme.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.
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a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige
disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum
g) endring av vedtektene.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne
uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om
a)
b)
c)
d)

salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
oppløsning av sameiet
tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.
8
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9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:
•
•
•

at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten
over seksjonen
innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene
enn det som følger av pkt. 6.

9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen
interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en
selv eller ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.6.2017 nr. 65.
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Bildet er av en illustrativ karakter, og avviker fra standardleveranse.
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SAMEIET KLÆBU PANORAMA

År 2
830 414
532 049
385 033
75 645

År 3

1 868 720

851 174
545 350
394 659
77 536

År 4

116 342
11 038
55 191
82 786
88 305
44 153
99 343
404 525
165 572
558 984
44 153
110 381
79 475
55 191

1 915 438

872 454
558 984
404 525
79 475

År 5

60

År 1
810 160
519 072
375 642
73 800
1 823 141

113 504
10 769
53 845
80 767
86 151
43 076
96 920
394 659
161 534
545 350
43 076
107 689
77 536
53 845
1 915 438

2,5

200 000
790 400
506 412
366 480
72 000
1 778 674

110 736
10 506
52 531
78 797
84 050
42 025
94 556
385 033
157 594
532 049
42 025
105 063
75 645
52 531
1 868 720
0

Prisutvikling i %:

1 935 292

108 035
10 250
51 250
76 875
82 000
41 000
92 250
375 642
153 750
519 072
41 000
102 500
73 800
51 250
1 823 141
0

Antall seksjoner:

105 400
10 000
50 000
75 000
80 000
40 000
90 000
366 480
150 000
506 412
40 000
100 000
72 000
50 000
1 778 674
0
0

Sum inntekter
KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Revisjonshonorar
Styrehonorar inkl aga
Drift og vedlikehold
Renhold fellesareal
Heis (vedl.hold, kontroll, alarm)
Vaktmester (brøyting/strøing/plenklipp)
Kabel-tv/internett
Bygningsforsikring
Fjernvarme (9kr/m2)
Målingsbasert avregning
Fellesstrøm
Parkeringskjeller
Andre driftsutgifter
Sum kostnader

Budsjettforutsetninger:
Felleskostnader:
Areal (BRA) er benyttet som fordelingsbrøk. Unntatt fra dette er kabel-tv/internett og
parkeringskjeller som fordeles flatt. Vedlagte driftsbudsjett er forslag. De fleste postene er
satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Endringer i driftsbudsjett kan medføre
endringer i felleskostnadene.
Innbetaling startkapital kr 10 000,- pr seksjon betales inn ved overtakelse.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.

Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av parkeringskjelleren er satt til 100kr/mnd pr
seksjon.
Fellesstrøm er estimert og det er tatt hensyn til belysning i sameiets fellesarealer samt
heisrom.
Fjernvarmekostnadene er estimert til kr 9,-/m2 pr mnd. Kostnaden blir avregnet etter reelt
forbruk.
Kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette faktureres
normalt ut til hver enkelt seksjon.
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle tilleggskontrakter som f.eks
hovednøkkelavtale, HMS-avtale.

3-roms
3-roms
4-roms
3-roms
3-roms
4-roms
3-roms
3-roms
4-roms
3-roms
3-roms
4-roms
3-roms
3-roms
4-roms
3-roms
3-roms
4-roms
3-roms, etasje 7
4-roms, etasje 7
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

1 735 292
0
0

per mnd

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

SAMEIET KLÆBU PANORAMA

INNTEKTER

200 000
0

FOR

Innbetaling startkapital 20 enheter
Felleskostnader drift
Felleskostnader fjernvarme
Tillegg kabel-tv/internett
Tillegg parkeringskjeller

DRIFTSRESULTAT I
0

Endringer i felleskostnadene:
Det er budsjettert med lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjettet, areal eller
uforutsette/større vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i felleskostnadene.

per mnd

509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509

0
500 000
500 000

per mnd

0
500 000
500 000

per mnd

1 096
702
1 096 av Boligbyggelaget
702
Utarbeidet
TOBB
Trondheim, 10/11/2020
1 138
729
1 096
702
1 096
702
1 138
729
1 096
702
1 096
702
1 138
729
1 096
702
1 096
702
1 138
729
1 096
702
1
096
702
Utarbeidet av Boligbyggelaget
TOBB
Trondheim,
10/11/2020
1 138
729
1 096
702
1 096
702
1 138
729
885
567
1 194
765

0
500 000
500 000

per mnd

78
78
81
78
78
81
78
78
81
78
78
81
78
78
81
78
78
81
63
85

0
500 000
500 000

m2

200 000
300 000
500 000

200 000

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER

ÅRSRESULTAT

OG

Årsresultat
Disponible midler 01.01 IB fra 40 enheter
Disponible midler 31.12

type

2,50

Felleskost
totalt

2,50

Parkeringskjeller

2,50

Kabel-tv /
Internett

2,50

Felleskost
fjernvarme

0,00

Felleskost
drift

130 868

SAMEIET KLÆBU PANORAMA

127 676

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER

124 562

OG

121 524

SAMEIET KLÆBU PANORAMA
DRIFTSBUDSJETT

Antatt endring FK fra 01.01:

DRIFTSBUDSJETT

118 560

2 407
2 407
2 476
2 407
2 407
2 476
2 407
2 407
2 476
2 407
2 407
2 476
2 407
2 407
2 476
2 407
2 407
2 476
2 061
2 568

Areal
BRA

nr

Leil.
Leil

FOR
Boligbyggelaget TOBB

15% disp midler av FK drift

SAMEIET KLÆBU PANORAMA
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FASADE MOT VEST

Fasade mot vest

4
3
2
1
Ind

Nabovarse
Nabovarse
Oppdatert
Rammesø
Oppdatert
Prosjekter

Tegningsnr.:

A-030
Tittel:

DOK

ARB

ANB

ANM

FOR

Lokaliseringsplan

A
B
E
V

109

ARK

BYG

ELE

VVS

FASADE MOT ØST

Fasade mot øst

111

FASADE MOT NORD

FASADE MOT SØR
4
3
2
1
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Fasade mot vest
4
3
2
1
Ind

Nabovarsel
Nabovarsel
Rammesøknad - avklaringer
Oppdatert prosjekteringsunderlag
Rammesøknad
Oppdatert prosjekteringsunderlag
Prosjekteringsunderlag
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09.02.17
20.01.17
Dato
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Oppdatert prosjekt
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Tittel:
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DOKUME

Rev.:
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A-031
Tittel:

ARBEIDS

ANBUDST

Fasader mot øst og nord

ANMELDE

FORELØP
DOKUMENTASJONSTEGING

Lokaliseringsplan:

ARBEIDSTEGNING
ANBUDSTEGNING
ANMELDELSESTEGNING
FORELØPIG TEGNING
Lokaliseringsplan:

A
B
E
V
V

ANDERSSEN + FREMMING AS
TLF. 62 54 98 00
E-POST AF@AF-ARK.NO
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