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Historiske 
omgivelser
Løvoldkaia er kjent for de fleste i Bodø. Den 19. august 1938 åpnet 
dørene på Joh. Løvold Handel på dampskipskaia i Bodø. Forretningen 
blir fort omtalt som «butikken på kaia» blant lokalbefolkningen. 
Bare to år etter  åpningen ble Bodø bombet og andre verdenskrig 
inntok byen. Butikken ble heldigvis spart under bombingen, og 
opprettholdt salget gjennom krigen.

På Dampskipskaia i Bodø var det et yrende liv.
30. august 1939 åpnet Løvolds Kafeteria i andre etasje over butikken. 
Kafeteriaen ble fort en fast møteplass både for innbyggerne i 
Bodø og tilreisende som kom sjøveien. Her fikk de ekte, norsk 
husmannskost i porsjoner de ble mette av. Det gjør de også den dag 
i dag.

I det som skal bli Løvoldgården har Løvolds seilmakerverksted 
tidligere holdt til. I tillegg har store deler av butikken Joh. Løvold AS 
vært her,  hvor bodøværinger har fått kjøpt det meste av frilufts- og 
fiskeutstyr. Nå er det tid for en ny æra  på Løvoldkaia. 
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De siste årene har det skjedd dramatiske endringer i byen vår, og 
Bodø sentrum fremstår i dag som en spennende bykjerne med 
mange små og store aktiviteter hver dag, hele året. 

I Løvoldgården - i hjertet av Bodø sentrum, kan du velge mellom 
bypuls og hvilepuls. Med utsikt over havet vil det være enkelt å 
koble av og nyte livet. Veien er likevel kort til byliv og kultur,  
med matopplevelser og vandring langs havnepromenaden  
– alt i umiddelbar nærhet. 

Midt i byen
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Spennende  
møteplasser
- lett tilgjengelig
Løvoldgården ligger i hjertet av Bodø sentrum, med spennende 
møteplasser rett utenfor døren. Det skjer mye spennende i byen, det 
bygges og det utvikles.  Dette er med på å skape et levende byrom og 
et yrende folkeliv.

Bor du i Løvoldgården er du i nærheten av det aller meste, med et 
spennende tilbud av butikker, serveringssteder og andre servicetilbud. 
Enten du vil kjøp brød til frokost eller ta lunsjen på Brødrene 
Berbusmel, nyte en bedre middag, gå på konserter eller rusle langs 
havnepromenaden en solfylt søndag. Mer sentralt kan du ikke bo.  Om 
du skulle ønske mer, er marka og resten av Bodø bare en sykkeltur 
unna. Ikke langt fra Løvoldgården finner du kollektivtransport i alle 
retninger, både med buss og båt. Dette gjør det enkelt å komme seg 
til andre regioner eller besøke Bodøs flotte skjærgård.
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4 stk  
1-roms 
24-32 m2 BRA

8 stk  
2-roms
35-78 m2 BRA

20 stk  
3-roms
75-113 m2 BRA

3 stk  
4-roms
123-127 m2 BRA

På kaikanten i Bodø skal den historiske 
Løvoldtomten moderniseres. Her skal det  
bygges 35 unike leiligheter med moderne  
standard og store vindusflater, som ivaretar 
 godt lys og den flotte utsikten. Leilighetene  
har ulike variasjoner både i størrelse og 
planløsninger. På denne måten legges det  
til rette for mangfold av mennesker 
i ulike livssituasjoner.

Løvoldgården blir et moderne og eksklusivt  
boligprosjekt på kaikanten i Bodø, og vil bestå 
av 35 ulike to-, tre- og fireroms leiligheter, 
med areal fra 24 m2 til 127 m2 BRA. 

Vi er opptatt av å levere en elegant og fleksibel 
leilighet som du kan sette ditt personlig preg 
på. Derfor får kjøkken og baderom moderne 
innredning i stilrent design og nøytrale farger. 
Tilvalgsmulighetene er flere og du kan tilpasse  
din bolig slik du selv ønsker. Leilighetene leveres 
med listefrie vinduer og nedforet himling. 
Vannbåren gulvvarme vil også være standard  
for alle enhetene. 

For å nyte utsikten på kaikanten til det fulle 
har alle leiligheter egen balkong, hvorav de aller 
fleste leiligheter også vil ha innglasset balkong. 
Det gir gleden av ekstra areal året rundt, i tillegg 
får du benyttet balkongen når som helst i de noe 
uberegnelige værforholdene her.  

Løvoldgården vil tilby parkering til alle enhetene. 
Prosjektet har lagt opp til helautomatisk 
parkeringsanlegg med heis opp til alle 
leilighetene. Noen av parkeringsplassene vil 
også ha tilgang til ladestasjoner for elbil.

35 eksklusive 
leiligheter
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Plan 03 1-roms  ca. 28 m2

1-roms  ca. 33 m2 

3-roms  ca. 53 m2

3(4)-roms ca. 89 m2

Plan 04 1-roms ca. 24 m2
1-roms  ca. 28 m2 
2-roms  ca. 36 m2 
2-roms  ca. 53 m2 
2-roms  ca. 60 m2 
3-roms  ca. 77 m2 
2(3)-roms ca. 79 m2 

Plan 05 2-roms  ca. 60 m2 

3-roms  ca. 88 m2 

3(4)-roms ca. 91 m2 

4-roms  ca. 124 m2 

4-roms  ca. 127 m2 

Plan 06 2-roms  ca. 58 m2 
2-roms  ca. 63 m2 
3-roms  ca. 82m2 
3(4)-roms ca. 93 m2 
3-roms  ca. 97 m2 
3-roms  ca. 106 m2 

Plan 07 2-roms  ca. 48 m2
3-roms  ca. 86 m2
3-roms  ca. 95 m2
3(4)-roms ca. 114 m2
3(4)-roms ca. 114 m2 

Plan 08 3-roms  ca. 85 m2 
3(4)-roms ca. 113 m2 
3(4)-roms ca. 114 m2 
4-roms  ca. 124 m2 

3-roms  ca. 75 m2
3(4)-roms ca. 112 m2
3-roms  ca. 112 m2
3(4)-roms ca. 113 m2

Plan 09

FASADE VEST

Kai Hundholmen plass

Mot eksisterende bygg
Tollbugata 9

Fasade

VEST

FASADE ØST

Hundholmen plass Kai

Fasade

ØST

Tollbugata 9

Tollbugata 13

FASADE SØR

Fasade

SØR

Tollbugata 9

Tollbugata 13

FASADE NORD

Fasade

NORD

Oppgitt areal er BRA.
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Leilighetene  
leveres med  
listefrie vinduer  
og nedforet himling
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Se sola stå opp  
bak Børvasstindan

Full oversikt over  
innseilingen til byen  
fra balkongen  
– uansett vær
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Leveransebeskrivelse

Leilighetene planlegges ferdigstilt 
1. halvår 2021 forutsatt oppstart 
grunnarbeid 2. halvår 2019. Utsettes 
igangsetting vil ferdigdato flyttes 
tilsvarende. 

Det vil kunne forekomme avvik 
mellom leveransebeskrivelse, bilder, 
illustrasjoner og tegningsmateriale 
mv. I slike tilfeller er det alltid denne 
leveransebeskrivelsen som gjelder.

Vindusform, størrelse og plassering 
i den enkelte leilighet kan også 
avvike noe fra de generelle planer, 
bl.a. som følge av den arkitektoniske 
bearbeidelsen av bygget. 

ADKOMST/PARKERING

Helautomatisk parkeringsanlegg med 
innkjøring fra Hundholmen plass. 

Fra parkeringsanlegget/ inngangsparti 
er det trapperom og heis opp til 
leilighetene.

Utenfra er adkomsten til leilighetene 
via inngang mot Hundholmen plass

KONSTRUKSJON

Bygningen utføres med 
bærekonstruksjon i stål og betong.  

Yttervegger i bindingsverk med 
fasadeplater og innslag av trekledning. 

Innvendige vegger av betong eller gips.  

INNVENDIG STANDARD 

GULV
Det leveres 3-stavs hvitlasert 
eikeparkett i alle rom utenom bad 
og vaskerom. På bad - og vaskerom 
leveres fliser. Gulvfliser 10x10 cm, 
veggflis 20x40 cm. 

Gulv i fellesareal/gang/trapp leveres 
med fliser.    

VEGGER
Vegger på bad og vaskerom leveres 
med fliser. Øvrige innervegger og 
vegger i fellesarealer leveres med malt 
gips/betongoverflater. 

HIMLINGER
Nedforet gipshimling i alle leiligheter. 
Baderomkabiner kan ha annen løsning. 
Systemhimling i fellesareal/trapperom/
ganger. 

TEKNISKE FØRINGER/ INNKASSINGER
Det vil være behov for tekniske 
føringsveier i leilighet og fellesareal. 
Innkassinger og nedforinger må 
påregnes for fremføring av slike 
installasjoner. Disse vil ikke fremkomme 
på salgstegninger.

Rør og kanalfremføringer blir i 
hovedsak skjult over nedforede 
himlinger eller i innkassinger. Det 
kan forekomme åpne rørføringer på 
vegg. Søyler og bjelker er en del av 
bærekonstruksjonen. Enkelte steder 
vil det forekomme synlige og/eller 
integrerte søyler/bjelker. 

KJØKKEN 
Skap og innredning i henhold til 
kjøkkentegning. Som standard er det 
valgt kjøkkeninnredning med hvite 
skrog og fronter. Det leveres dempere 
på skuffer og skapdører. 

Benkeplate med laminat overflate. 
Håndtak i metall. Det leveres ikke 
fliser mellom benk og overskap. Det 
leveres oppvaskbenk med nedfelt kum. 
Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

GARDEROBE
Det leveres totalt 1 meter garderobeskap 
pr sengeplass av type hvit, slett front. 

INNVENDIGE DØRER 
Hvite kompaktdører, med dempelist 
i karm. Innvendige dører leveres med 
lav terskel og spalteåpning under for 
ventilasjon.

BAD
De fleste baderom leveres som 
prefabrikkerte baderomkabiner, 
dvs. at badene bygges ferdig på 
forhånd.  Dette begrenser muligheten 
for tilvalg noe, men det vil fortsatt 
være anledning å endre på f.eks. type 
baderomsmøbel, fliser, armaturer 
osv. Pga. lang produksjonstid må evt. 
endringer på baderom avtales i særlig 
god tid, konferer med entreprenør. 

Dusjarmatur monteres på vegg i 
dusjhjørnet som består av dusjvegger, 
ikke kabinett. Det leveres vegghengt 
WC. 
Over servant monteres speil med 
lys dersom dette ikke er integrert i 
innredningen. Opplegg for vaskemaskin 
og strøm til tørketrommel medfølger.

Ved bruk av tørketrommel må det 
benyttes kondens tørketrommel. 
Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Det 
kan bli mindre terskel/ nivåforskjell fra 
bad til tilliggende rom.

VINDUER/ALTANDØRER 
Vinduer og altandører leveres i malt 
treverk med aluminiumkledning på 
utsiden. 

INNGANGSDØR TIL LEILIGHETENE
Dører leveres ferdig malt fra fabrikk 
med lik farge inne og ute. Låskasse m/
sylinder tilpasset låssystem.  

GULVLISTER/GERIKTER
I rom med eikeparkett leveres det gulv 
eikelister. 

Øvrig listverk og gerikter leveres 
ferdig malt hvit fra fabrikk. Synlige 
spikerslag/hull.

Listefritt mellom vegg og himling og 
rundt vinduer. 

Denne beskrivelsen gjelder Løvoldgården leiligheter. 
Beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om byggets 
viktigste kvaliteter, bestanddeler og funksjoner.
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TEKNISK ANLEGG

VENTILASJON  
Balansert ventilasjonsanlegg med 
roterende varmegjenvinning. Separate 
anlegg for hver leilighet. Aggregatet 
plasseres fortrinnsvis i bod, dersom 
ikke annen plassering er mer 
hensiktsmessig. Kjøkkenavtrekk leveres 
som en del av ventilasjonsanlegget 
for øvrig. Dette vil medføre 
begrensninger mht. ev. endringer 
på kjøkkenavtrekk. Eier/sameiet bør 
tegne serviceavtale for vedlikehold av 
ventilasjonsanleggene.  

ELEKTRISK
Det elektriske anlegget leveres 
komplett, og ligger generelt skjult 
i leiligheten. Åpent anlegg andre 
steder der skjult anlegg ikke er 
egnet må påregnes. Eksempelvis 
betongstrukturer, lydvegger, ut mot 
korridor og i tak av betongelementer. 
Det leveres lysarmatur i tak på kjøkken, 
soverom, gang, entre og i bod. 

Det er LED downlight på bad/vaskerom 
samt i gang.

På kjøkken monteres lysarmatur med 
stikkontakt under overskap. Balkong 
får 1 stk. utendørs lys samt 1 stk. 
stikkontakt. 

Plassering av sikringsskap avgjøres i 
forbindelse med detaljprosjektering og 
kan avvike fra tegningene.

VARMT VANN
Felles varmtvann via felles 
beredersystem i teknisk rom. 
Det leveres individuell måler for 
hver leilighet som registrerer 
varmtvannsforbruket. Alle rør-føringer 
legges skjult over himling, inne i skap, 
bak Innkassinger, eller inne i vegger 
med unntak av eventuelle rørføringer i 
bod, bad og kjøkkeninnredning.

OPPVARMING
Leiligheten leveres med vannbåren 
varme i gulv. På bad kan det være at 
det legges elektriske varmekabler. 
Utbygger forbeholder seg retten til å 
avgjøre dette

KOSTNADSFORDELING  
- VANN OG VARME:
Sameiet er ansvarlig for å få på 

plass et system for avlesning og 
kostnadsfordeling av varme og 
varmtvannsforbruket. Det anbefales i 
den forbindelse at sameiet knytter til 
seg ekstern leverandør for avlesning og 
fakturering etc.

BRANNSIKRING
Varsling og slukkeanlegg iht. gjeldende 
lover og regler.

Hele bygningen, ink parkeringsanlegg, 
er sprinklet. Hver leilighet leveres med 
brannvarslingssystem som er koblet 
opp til byggets brannvarslingssystem. 
Dersom man skulle utløse en 
røykvarsler ved et uhell kan man 
avstille denne i leiligheten før 
alarmen går i bygget.  Alarmer utløst 
i fellesarealer varsler alle. Det leveres 
1 stk. brannslukkingsapparat i hver 
leilighet.

TV/INTERNETT
Leilighetene blir klargjort med trekkrør 
for fremtidig inntrekning av kabelnett 
(telefon, kabel og bredbånd). Det 
leveres ett punktuttak i hver leilighet. 

Utbygger vil inngå avtale med 
leverandør i forkant av overlevering. 
Kostnader ved dette blir i tilfelle tillagt 
leilighetsprisen/fakturert sameiet, og 
forfaller til betaling i forbindelse med 
overtagelse. 

INNGLASSET BALKONG/
TERRASSE

Innglasset balkong/terrasse
De aller fleste leilighetene vil få 
innglasset balkong/terrasse. Dette 
er en gjennomprøvd og ettertraktet 
løsning som øker bruksverdien på 
leiligheten og utgjør et ekstra areal 
som forlenger utesesongen både vår 
og høst. Med de store lettbetjente 
vinduene har du et uterom som med 
et par enkle håndgrep blir til en åpen, 
luftig og romslig balkong. Rommet må 
brukes som et uterom med nødvendig 
ventilering både sommer og vinter. I 
solskinn kan det, selv ved minusgrader 
ute, være godt og varmt inne på 
balkongen. Ved lave temperaturer kan 
det bli kondens/rim på glassene som 
en følge av temperaturforskjeller. 
Gulvet på balkonger er betong og eller 
tremmegulv.  

Rekkverk og håndløpere leveres i metall 
og/eller glass. 
NB! Utforming og løsning av 
balkongrekkverk, innglassing og 
utkraging er ikke endelig bestemt og det 
kan bli endringer i forhold til tegninger og 
illustrasjoner.  

FELLESAREALER

HEIS  
Heis fra inngangsparti til alle 
boligetasjer. 

TRAPPER/TRAPPEROM
Trapperommene går fra første etasje 
til og med øverste leilighets-etasje. 
Vegger i trapperom males. Trapp og 
repos leveres med flislagt overflate.  

PARKERING
Helautomatisk parkeringsanlegg for ca. 
35 biler. 
Parkeringsplass/ bod kan ikke selges 
separat og følger til enhver tid med 
seksjonen. 

LADING FOR ELBILER
Noen av parkeringsplassene er 
tilrettelagt for lading av elbil. Dette kan 
kjøpes som opsjon.

SPORTSBODER
Det følger 1 stk sportsbod på ca. 5 kvm 
med hver leilighet og bodene ligger 
primært på plan 4. Utbygger vil på 
et senere tidspunkt tildele bodene til 
hver enkelt leilighet. Vær oppmerksom 
på at sportsboden kun er beregnet til 
oppbevaring av gjenstander som tåler 
temperatur- og fuktsvingninger som 
f.eks. bildekk, ski, sykler og lignende.

UTOMHUSARBEIDER 
Det avsettes plass til sykkelparkering. 
Selger forbeholder seg rett til å 
bestemme endelig utforming og 
materialvalg for uteområdene. Ved 
overtakelse må det påregnes at 
det gjenstår mindre utvendige og 
innvendige arbeider på eiendommens 
fellesarealer. 

AVFALLSHÅNDTERING
Det etableres anlegg for 
avfallshåndtering med beholdere  
under bakken.

PORTTELEFON: 
Det monteres porttelefon med toveis 

kommunikasjon med lyd og bilde fra 
utvendige hovedinnganger. Apparatet 
med åpningsfunksjon monteres på 
vegg i gang eller stue/kjøkken. I tillegg 
leveres også ringeknapp utenfor hver 
leilighet. 

TILVALGMULIGHETER 
Det vil bli gitt mulighet for å gjøre 
enkelte individuelle tilpasninger 
innenfor gitte kategorier og tidsfrister. 
Enkelte endringer forutsettes 
avtalt direkte mellom kjøper og 
underleverandør. Det er ikke anledning 
til å flytte på fast utstyr i kjøkken, eller 
andre plasser der det er fast tilkobling/
avløp.

GJELDENDE FORBEHOLD/
BETINGELSER

Selger forbeholder seg retten til å endre 
priser og betalingsbetingelser uten 
forvarsel for alle usolgte leiligheter 
gjennom hele salgsprosessen. 
• Det tas forbehold om feil i 

prislisten.
• Det tas forbehold om endelig 

offentlig godkjenning.
• Det tas også forbehold om 

endringer som følge av krav fra 
offentlige myndigheter.

• Det tas forbehold om styrets 
godkjenning av prosjektet. 

Den videre detaljprosjekteringen kan 
medføre mindre endringer som er 
nødvendig eller hensiktsmessig. Som 
følge av detaljprosjektering kan det 
oppstå mindre areal avvik.  Sjakter, 
El– og VVS tekniske føringer blir 
eksempelvis ikke tegnet inn som 
en del av kontraktsunderlag. Slike 
endringer skal likevel ikke redusere den 
beskrevne standarden i leilighetene. 
Vindusplassering/- størrelse i den 
enkelte bolig kan avvike noe fra de 
generelle planer som følge av bl.a. 
den arkitektoniske bearbeidelsen 
av prosjektet. Utbygger forbeholder 
seg retten til å foreta endringer i 
materialvalg og/eller i konstruksjoner 
uten forhåndsvarsel. 

Parkett anses som et levende materiale 
og vil dermed kunne bevege seg 
avhengig av årstid. Enkelte mindre 
sprekker kan derfor oppstå som følge 
av dette. Utbygger tar intet ansvar for 

ovennevnte eller skader på parkett som 
følge av feil bruk. Mindre sprekker og 
riss i overgang tak/vegg og plateskjøter 
må påregnes. Dette som følge av bruk 
og naturlig tørking av bygget over tid. 
Videre vil det være synlige festemidler 
som f.eks. spiker på listverk, karmer og 
gerikter.

Alle tegninger, perspektiver, 3D 
tegninger, fotografier, skisser og 
modeller i prospektet og i salgsvedlegg 
er kun av illustrativ karakter og 
definerer ikke det nøyaktige innhold 
eller omfang av selgers leveranse. 

Det gjøres oppmerksom på at det vil 
forekomme avvik mellom prospekt, 
tegninger og ferdig produkt. Dette 
grunnet at det på tegningene fremgår 
møbler, fargevalg, bygningsmessige 
detaljer i og på leilighetene, utvendige 
detaljer og detaljer på fellesarealer som 
nødvendigvis ikke blir utført nøyaktig 
slik prospektet og salgstegningene 
viser. 

Alle opplysninger i prospekt, 
salgsvedlegg og salgsmateriale er gitt 
med forbehold om rett til endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige, 
uten å forringe den generelle 
standard. Dersom det er avvik mellom 
leveransebeskrivelse og prospekt/ 
salgstegninger etc., er det leveranse-
beskrivelsen som gjelder.

Videresalg av kontrakt (re-salg) 
eller annen form for overdragelse 
før overtakelse, tillates ikke uten 
selgers skriftlige samtykke. Dersom 
overdragelse likevel er skjedd uten 
selgers samtykke, er den kjøper som 
har videresolgt seksjonen ansvarlig 
for å oppfylle kontrakten med selger. 
Administrasjonsgebyr må påregnes.

Løvoldgården er tilknyttet fjernvarme. 
Sameiet er forpliktet til å inngå avtale 
om levering av fjernvarme med BE 
Varme as. 

VIKTIG INFORMASJON

LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale 
med forbruker om oppføring av ny 
bustad m.m. (bustadoppføringslova) 
13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor 
selger er profesjonell og kjøper er 

forbruker. Dette innebærer blant annet 
at kjøper har krav på garantier ihht. 
bustadoppføringslova § 12.  
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell 
ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, 
kan selger kreve at avtalen reguleres av 
avhendingslova.

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

TILVALG OG ENDRINGER
Prosjektet og dets priser er basert 
på at utbyggingen gjennomføres 
rasjonelt og med delvis serieproduksjon 
i form av systematisering av tekniske 
løsninger og valg av materialer. Dette 
gir begrensninger for hvilke tillegg og 
endringer som kjøper kan forvente å få 
gjennomført og innenfor hvilke tidsrom 
disse arbeidene kan bestilles.  

Selger utarbeider en tilvalg-/
endringsmeny som angir aktuelle 
muligheter for endringer og 
tilleggsarbeider.  

Kjøper har ikke rett til å kreve 
endringer og tilleggsarbeider som ikke 
står i sammenheng med ytelser som er 
avtalt, og som i omfang eller karakter 
skiller seg vesentlig fra den avtale 
ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell 
gjennomføring av byggearbeidene. 
Selger er heller ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 
som vil føre til ulempe for selger som 
ikke står i forhold til kjøpers interesse i 
å kreve endringer eller tilleggsarbeider.  
Selger har rett til å ta seg betalt for 
utarbeidelse av pristilbud, tegninger 
mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. 

Selger er uansett ikke forpliktet til å 
utføre endringer eller tilleggsarbeider 
som vil endre vederlaget med mer enn 
15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. 
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Etter igangsetting vil det gis frister for 
tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale 
etter igangsetting er kjøper kjent med 
at frister for tilvalg og endringer kan 
være utgått. Kjøper er oppfordret til 
å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom 
prosjektet er igangsatt, og kjøper har 
krav til tilvalg/endring som kjøper 
forutsetter skal være mulig å få levert 
av utbygger/selger.

BEBYGGELSENS AREALER 
Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte 
prisliste. Arealet er angitt hhv. som 
bruksareal(BRA) som er arealet innenfor 
boligens yttervegger inklusive evt. 
Boder og innglasset areal på balkonger, 
samt P-ROM som er BRA fratrukket 
innvendig bod/sekundærrom. På 
tegningene kan det også være angitt et 
romareal som er nettoarealet innenfor 
omsluttende vegger. Det tas forbehold 

om mindre avvik for de oppgitte 
arealer, da beregningene er foretatt  
på tegninger.

FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG 
BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse skal foreligge skriftlig 
før overtagelse kan finne sted.

Frode Hansen
Prosjektansvarlig 
 
E-post:  f.h@eiendomsmegler1.no
Mob:  +47 977 91 503

Tobias Bronder  
Eiendomsmegler MNEF  

E-post:  f.h@eiendomsmegler1.no
Mob:  +47 977 91 503

Runar Nilsen
Megler 

E-post:  r.n@eiendomsmegler1.no
Mob:  +47 969 92 222

Tom Erik Olsen 
Salgsanvarlig 

E-post:  teo@gj.no
Mob:  +47 918 12 954

Kontakt oss
For mer informasjon om prosessen og ytterligere  
detaljer om prosjektet får du ved å kontakte oss.
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KJØPSBETINGELSER

for leiligheter under oppføring i 
prosjektet Løvoldgården av 11.06.2019.

Oppdragsnr.: 2219069

PROSJEKTBESKRIVELSE/
BELIGGENHET

Løvoldgården ligger perfekt plassert 
på kaikanten i Bodø sentrum. En fin 
nærhet og gangavstand til alle sentrale 
fasiliteter. Leilighetene ligger både sør 
og nordvendt og vil således ha flotte 
solforhold alt etter hvilken side en 
velger å bo på. I de øverste etasjene 
vil det dessuten være god utsikt mot 
havnebassenget, innseilingen til Bodø 
og Landegode. Ellers er det kort vei til 
parkarealer med både Rensåsparken 
og Pelle Molins plass. Offentlig 
kommunikasjon er rett utenfor 
stuedøren enten det er buss, båt eller 
taxi en ønsker. Løvoldgården ligger 
midt i smørøyet av Bodø, med havet 
som nærmeste nabo.

ADRESSE

Tollbugata 11, 8006 Bodø

MEGLERFORETAK:

EiendomsMegler1 Nord-Norge AS  
Org.nr: 931 262 041
Dronningens gate 7 A 8003 BODØ

BYGGHERRE / SELGER

Løvold Gården AS
Org nr 911 684 055

REGISTERBETEGNELSE

Eiendommen kan bli fradelt 
hovedbruket, og hver bolig vil bli tildelt 
eget matrikkelnummer og adresse.

AREAL

Bruksareal: 24–127m2. 
P-rom: fra ca. 24m2 til ca. 124m2.
Arealberegningene er foretatt av 
arkitekt/utbygger og er oppmålt 
etter tegninger datert 24.04.2019. 
Arealberegningene er angitt i henhold 
til Veileder for NS3940. Rom defineres 
etter forutsetningen som er lagt 
til grunn på tegningene. Arealene 
er å betrakte som omtrentlige ca. 
areal hvor avvik kan forekomme på 
sluttproduktet.

INNHOLD

Løvoldgården strekker seg fra 3 og opp 
til 9 etasje og inneholder leiligheter 
fra små studioleiligheter til store 3(4) 
roms leiligheter. De største leilighetene 
finner en på toppen, og lengre ned 
finner en fin variasjon av både små og 
store leiligheter.

Det er totalt 35 leiligheter 

4 stk 1-roms
8 stk 2-roms
20 stk 3-roms
3 stk 4-roms

Bod og evt. innglasset balkong kommer 
i tillegg.

STANDARD

Leilighetene leveres med 
gjennomgående høy standard. 
Utbygger Løvold Gården AS har lagt 
opp til en leveransebeskrivelse som 
sørger for at du som kjøper får en 
gjennomført og stilren leilighet.

GULV
Det leveres 3-stavs hvitlasert 
eikeparkett i alle rom utenom bad 
og vaskerom. På bad - og vaskerom 
leveres fliser. Gulvfliser 10x10 cm, 
veggflis 20x40 cm. 

VEGGER
Vegger på bad og vaskerom leveres 
med fliser. Øvrige innervegger og 
vegger i fellesarealer leveres med malt 
gips/betongoverflater.

HIMLINGER
Nedforet gipshimling i alle leiligheter. 
Baderomkabiner kan ha annen løsning. 
Takhøyde på mellom 240–260 cm.

KJØKKEN
Skap og innredning i henhold til 
kjøkkentegning. Som standard er 
det valgt kjøkkeninnredning med 
hvite skrog og fronter. Det leveres 
dempere på skuffer og skapdører. 
Benkeplate med laminat overflate. 
Håndtak i metall. Det leveres ikke 
fliser mellom benk og overskap. Det 
leveres oppvaskbenk med nedfelt kum. 
Hvitevarer inngår ikke i leveransen.

GARDEROBE
Det leveres totalt 1 meter 
garderobeskap pr sengeplass av type 
hvit, slett front.

INNVENDIGE DØRER
Hvite kompaktdører, med dempelist 
i karm. Innvendige dører leveres med 
lav terskel og spalteåpning under for 
ventilasjon.

Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer 
som fremkommer på tegningene 
medfølger ikke med mindre annet 
tydelig fremgår av salgsoppgaven.

Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

ETASJE

3 - 9 etasje. 

EIERFORM

Eier (eierseksjon)

SAMEIE/ORGANISASJONSFORM
Prosjektet organiseres som et 
eierseksjonssameie med henholdsvis 35 

Informasjon om prosjektet
boligseksjoner, og selger har ansvaret 
for å etablere sameiet Løvoldgården. 
Det vil bli opprettet et realsameie for 
parkeringsanlegget.

VEDTEKTER
Det vil bli utarbeidet utkast 
til vedtekter som regulerer 
forholdet mellom sameierne og 
næringsseksjonene. Selger tar 
forbehold om endringer som er 
hensiktsmessige eller nødvendige i 
perioden frem til overtakelse.

Eget utkast til vedtekter for 
boligsameiet er utarbeidet og vedlagt 
salgsoppgaven. Det forutsettes at 
kjøper aksepterer vedtektsutkastet 
som grunnlag for avtalen. 
Eventuelle forslag til endringer kan 
fremmes i henhold til vedtektene 
og eierseksjonsloven på senere 
sameiermøte. Vedtektene er et utkast. 
Endelige vedtekter vil bli utarbeidet 
i forbindelse med innsendelse av 
seksjoneringssøknaden.

Eierforholdet reguleres av 
eierseksjonsloven av 16.06 2017 nr. 65. 
Med eierseksjon forstås sameieandel 
i bebygd eiendom med tilknyttet 
enerett til bruk av bolig. Det gjøres 
oppmerksom på at man kun kan 
erverve to boligseksjoner i sameiet, 
med unntak av erverv av fritidsbolig. 
Seksjonseiere kan holdes solidarisk 
ansvarlig for andres mislighold 
av fellesutgiftene i forhold til sin 
sameiebrøk.

BOLIGTYPE

Leilighet

BYGGEMÅTE

KONSTRUKSJON
Bygningen utføres med bærekonstruk-
sjon i stål og betong. Yttervegger i bin-
dingsverk med fasadeplater og innslag 
av trekledning. Innvendige vegger av 
betong eller gips.

TOMT

Eksakt tomteareal vil foreligge etter 
sammenføying og endelig oppmåling 
utført av kommunen. Tomten disponeres 
av seksjonseierne enten i henhold til 
seksjonsbegjæring eller sameievedtekter

PARKERING/GARASJE

Løvoldgården vil som en av de første 
i Nord-Norge til å benytte seg av et 
helautomatisk parkeringsanlegg for ca. 
35 biler. Parkeringsplass/bod kan ikke 
selges separat og følger til enhver tid 
med seksjonen. Solgte parkeringsplasser 
kan tinglyses som en del av sameiets 
fellesareal med dertil tilhørende 
bruksretter, som tilleggsdeler eller evt. 
som særskilt næringseiendom eller 
anleggseiendom. Selger forbeholder 
seg retten til fritt å tinglyse/organisere 
garasjeanlegget som nevnt og iht. 
Eierseksjonslovens bestemmelser, uten 
endring i kjøpesum. Selger fastsetter 
i vedtekter bestemmelser som er 
bindende for de som har kjøpt bruksrett 
til parkeringsplass. Disse vedtektene 
vil bl.a regulere at styret i sameiet har 
rett til å omfordele parkeringsplasser 
dersom det foreligger saklig grunn (for 
eksempel slik at funksjonshemmede 
kan få benytte HC-plass) samt fordeling 
og innkreving av kostnader til drift 
og vedlikehold av garasjeanlegget. 
Eventuell utleie av p-plass kan kun 
skje innad i sameiet. Evt. usolgte 
parkeringsrettigheter disponeres av 
utbygger.

LADING FOR ELBILER
Noen av parkeringsplassene er 
tilrettelagt for lading av elbil.  
Dette kan kjøpes som opsjon.

BYGGEÅR

Løvoldgården planlegges ferdigstilt 
1. halvår 2021 forutsatt oppstart 
grunnarbeid 2. halvår 2019. Utsettes 
igangsetting vil ferdigdato flyttes 
tilsvarende.

PRIS

Omkostninger er kr. 18.507,-  
Totalpris er fra kr. 1.868.507,- til  
kr. 11.008.507,-. Spesifisert prisliste på 
den enkelte enhet følger vedlagt.

OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen kommer 
omkostninger:
1. Dokumentavgift til staten med 

2,5 % av andel salgsverdi av 
tomt. Avgiftsgrunnlag beregnes 

til kr. 3.500,- pr. kvm. BRA. 
Dokumentavgift vil da være  
kr. 2.285,- pr. enhet.

2. Tinglysningsgebyr for skjøtet  
kr. 525,-

3. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon 
kr. 525,-

4. Panteattest kr. 172,-
5. Oppstartsgebyr sameie  

kr. 7 500,- Dette kreves inn som 
oppstartskapital til sameiet i tillegg 
til de ordinære felleskostnader ved 
overtagelse.

6. Omkostninger for etablering og 
tilrettelegging av sameie kr. 7 500,-.

BETALINGSBETINGELSER

Det betales ingen forskudd før 
overlevering av leilighetene. Kjøper må 
stille med finansieringsbevis maksimalt 
10 dager etter kontraktsinngåelse. 
Finansieringsbevis fås av megler. Ved 
evt. forsinkelse av innbetaling gjelder 
lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 
nr. 100. Forsinkes finansieringsbeviset 
med mer enn 21 dager, har selger rett 
til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. 
Selger vil holde kjøper ansvarlig for 
selgers eventuelle økonomiske tap som 
følge av kjøpers mislighold.

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført 
endringer eller tilleggsarbeider:

a) som vil endre kontraktsummen med 
15% eller mer

b) som ikke står i sammenheng med 
selgers ytelse , eller

c) som vil medføre ulemper for selger 
som ikke står i forhold til kjøpers 
interesse i å kreve endringen eller 
tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for 
kjøperen de kontraktsmessige og 
tidsmessige konsekvensene av de 
endringene eller tilleggsarbeidene 
kjøperen krever.
 
Selgeren kan kreve at kjøper 
betaler forskudd for endringer og 
tilleggsarbeider såfremt garanti i 
henhold til bustadoppføringslova § 
47 er stilt. Alternativt kan selgeren 
kreve at kjøperen stiller sikkerhet for 
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selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti 
skal tilleggsvederlaget betales ved 
overtakelsen.

Interessenter og kjøper må godta at 
selger og megler bruker elektronisk 
kommunikasjon i salgsprosessen.

MEGLERS RETT TIL Å 
STANSE GJENNOMFØRING 
AV EN HANDEL

I henhold til Lov om tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering 
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å 
gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt 
for meglerforetaket til å foreta 
kundekontroll av begge parter i 
handelen, herunder plikt til å foreta 
kontroll av reelle rettighetshavere 
der kjøper (budgiver) opptrer på 
vegne av andre enn seg selv. Endelig 
kundekontroll av kjøper skjer senest på 
kontraktsmøtet.

Dersom kundekontroll ikke 
kan gjennomføres kan ikke 
meglerforetaket bistå med 
gjennomføring av handelen, herunder 
ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet 
til å rapportere “mistenkelige 
transaksjoner” til Økokrim. Med 
“mistenkelig transaksjon” menes 
transaksjon som mistenkes å involvere 
utbytte fra straffbar handling eller 
som skjer som ledd i terrorfinansiering. 
Manglende mulighet for kundekontroll 
kan også være et forhold som gjør 
transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende 
mot meglerforetaket som følge av at 
meglerforetaket overholder sine plikter 
etter Hvitvaskingsloven.

KOMMUNALE AVGIFTER 
OG LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi og kommunale avgifter 
fastsettes av ligningskontor og 
kommune etter ferdigstillelse.

Om kommunen har innført 
eiendomsskatt så baseres denne på 

markedsverdi minus bunnfradrag 
multiplisert med den promillesats 
som til enhver tid gjelder for den 
enkelte kommune (p.t 2-7 promille). 
Spørsmål om eiendomsskatt rettes til 
kommunen.

FELLESKOSTNADER

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke 
tjenester sameiet ønsker utført i 
felles regi. Månedlige fellesutgifter 
er stipulert til ca. kr. 35.- pr m2 bra 
pr mnd, første driftsår, hvor felles 
vedlikehold, forsikring på bygg, 
strøm på fellesareal, snømåking ol. er 
inkludert.

Endelig budsjett fastsettes 
på sameiermøte. Fordeling av 
fellesutgifter er regulert i vedtektene. 
Selgeren vil engasjere forretningsfører 
for sameiet etter overtakelsen for 
sameiets regning. Forretningsfører vil 
innkalle sameierne til et konstituerende 
sameiermøte med valg av nytt styre 
og vedtakelse av budsjett etter at 
boligene er ferdigstilt/overtatt. 
Kostnader knyttet til konstituerende 
møte belastes sameiet, og er inkl. i 
oppstartskapitalen. 

Driftskostnader for parkeringsanlegg er 
på kr. 250,- pr mnd. pr. parkeringsplass 
første driftsår, og skal betales av de 
som disponerer plass i garasjeanlegget.

Det tas forbehold om endringer i 
stipulerte fellesutgifter, da dette er 
basert på erfaringstall.

VEI, VANN OG AVLØP

Eiendommen vil være tilknyttet off 
entlig vei, vann og avløp via private 
stikkledninger. Alle arbeider og 
kostnader er inkludert i kjøpesummen.

INTERNETT- OG TV-
LEVERANDØR

Leilighetene blir klargjort med trekkrør 
for fremtidig inntrekning av kabelnett 
(telefon, kabel og bredbånd). Det leveres 
ett punktuttak i hver leilighet. Utbygger 
vil inngå avtale med leverandør i forkant 
av overlevering. Kostnader ved dette blir 
i tilfelle tillagt leilighetsprisen/fakturert 
sameiet, og forfaller til betaling i 
forbindelse med overtagelse.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er regulert til 
næringsformå og boligformål ihht. 
reguleringsplan sist revidert 08.03.2017, 
vedtatt av bystyret 30.03.2017. For 
detaljer kan denne ses hos megler, 
alternativt hos Bodø kommune.

BYGGETID - ANTATT 
TIDSPUNKT FOR 
OVERTAKELSE

Leilighetene planlegges ferdigstilt 
1. halvår 2021 forutsatt oppstart 
grunnarbeid 2. halvår 2019. Utsettes 
igangsetting vil ferdigdato flyttes 
tilsvarende.

Innflytting kan ikke skje før det 
foreligger brukstillatelse/ ferdigattest. 
Endelig overtakelsestidspunkt vil bli 
varslet senest 14 dager før innflytting.
Selger kan på et hvilket som helst 
tidspunkt velge å frafalle forbeholdene 
selv om forutsetningene/forbeholdene 
ikke er oppfylt. Selger skal uten 
ugrunnet opphold gi kjøper skriftlig 
melding om når (dato) forbeholdene 
i henhold til dette er bortfalt/frafalt. 
Selger kan kreve overtakelse inntil 
4 måneder før den avtalte fristen 
til å ha boligen klar til overtakelse. 
Selger skal skriftlig varsle om dette 
minimum to måneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Det eksakte 
overtakelsestidspunktet skal gis med 
minst 14 kalenderdagers skriftlig 
varsel. Det beregnes dagmulkt fra det 
nye overtakelsestidspunktet.

Selger har rett til tilleggsfrist 
dersom vilkårene som er nevnt i 
bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at det 
etter oppgjørs- og overtakelsesdato 
fortsatt vil foregå byggearbeider på 
eiendommen, herunder arbeid med 
ferdigstillelse av de øvrige boligene, 
fellesarealer, tekniske installasjoner 
og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke 
nekte å overta boligen mot midlertidig 
brukstillatelse selv om det gjenstår 
arbeider som nevnt foran eller arbeid 
gjenstår på fellesområdene. Det 
samme gjelder dersom tinglysing 
av hjemmelsovergang ikke kan 
gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers 
klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 
garanti. De siste 10% av kjøpesummen 
skal uansett stå på meglers klientkonto 
inntil hjemmelen er overført.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats 
kan overtakelse tidligst skje når 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
foreligger.

Boligen skal overleveres i ryddet og 
byggerengjort stand. Kjøper bør 
planlegge eventuelt salg av egen bolig 
med god margin i forhold til stipulert 
overtakelse, da det kan oppstå 
forsinkelser i byggeprosessen.

UTOMHUSAREALER

Overtakelse av felles- og utearealer 
skal gjennomføres av selger og kjøper/
sameiets styre, og overtakelse av 
boligen kan skje uavhengig av dette.

Overtakelse kan ikke nektes av 
kjøper selv om utomhusarealer 
ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av 
utvendige arbeider ikke er ferdigstilt 
ved overtakelsen skal manglende 
ferdigstilte arbeider anmerkes i 
overtakelsesprotokollen. Kjøper kan 
utøve tilbakehold av nødvendig beløp 
på meglers klientkonto som sikkerhet 
for manglene. Tilbakeholdt beløp 
må stå i samsvar med manglene. 
Alternativt kan selger stille garanti for 
ferdigstillelsen.

Ovennevnte oppfordring om tilbakehold 
gjelder også for de forhold som 
eventuelt gjenstår for å få ferdigattest.

FERDIGATTEST/MIDLERTID 
BRUKSTILLATELSE

Det er ulovlig å ta boligen i bruk 
før ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har 
heller ingen plikt til å overta eller 
innbetale oppgjør før midlertidig 
brukstillatelse foreligger.

Dersom kjøper likevel velger å overta, 
er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen 
i bruk. Å bebo uten brukstillatelse 
kan medføre krav om utflytting og 
eventuelle bøter fra kommunen. Ved å 
velge å overta stopper eventuelle krav 
om dagbøter.

OPPVARMING

Leiligheten leveres med vannbåren 
varme i gulv. På bad kan det være at 
det legges elektriske varmekabler.

ADGANG TIL UTLEIE

Det foreligger bare en bruksenhet i 
boligen. Det er ingen restriksjoner 
vedrørende utleie.

VELFORENING

Dersom en rasjonell forvaltning 
av fellesareal eller offentlige 
myndigheter krever det, kan selger 
sørge for etablering av velforening 
eller lignende som kjøper blir pliktig 
medlem av. Kostnadene ved forvaltning 
av slikt fellesareal vil bli fordelt på 
medlemmene i den aktuelle forening/
sameie.

Gjennom sitt medlemskap er eieren 
pliktig til å vedstå seg og respektere 
foreningens/sameiets rettigheter og 
plikter.
Regulert fellesareal skal/kan 
overskjøtes velforeningen som 
etableres for det samlede boligfelt.

Dokumentavgift for andel fellesareal er 
inkludert i kjøpesummen/tomteverdien 
for boligen, og betales ved overskjøting 
av boligen.

HEFTELSER

2003/15902-3/74 24.11.2003
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og 
vedlikeholde ledninger m.m. 
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN 
MED FLERE

Ovenstående heftelser vil følge 
eiendommen ved salg, og ved inngivelse 
av bud aksepteres disse av budgiver/
kjøper. Selger bærer risikoen for at 
kjøper kan få tinglyst skjøte uten andre 
heftelser enn de som det er avtalt at 
følger med i handelen. Gjennomføring 
av handelen er betinget av det ikke 
er tinglyst heftelser som ikke lar seg 
innfri/slette.

OFFENTLIGE FORBEHOLD:
Kjøper aksepterer at det på 

eiendommen kan påhefte servitutter/
erklæringer som måtte bli påkrevd 
av offentlig myndighet, deriblant 
erklæring som regulerer drift 
og vedlikehold av fellesområder, 
grøntarealer, energinettverk m.m.

RETTIGHETER OG 
FORPLIKTELSER

Fra hovedbølet som eiendommen 
er fradelt fra, kan det være tinglyst 
servitutter som erklæringer/
avtaler. Kjøper aksepterer at det på 
eiendommen kan påheftes servitutter/
erklæringer som måtte bli påkrevd, 
deriblant erklæring som regulerer drift 
og vedlikehold av fellesområder, og 
drift og vedlikehold av energi nettverk 
m.m.
 
OVERSKJØTING

Det forutsettes at skjøtet tinglyses 
i kjøpers navn i henhold til 
kjøpekontrakten. Ved eventuell 
endring i eierskap/ navneendring 
fra kjøpers side etter at bindende 
avtaler er inngått, vil det påløpe 
administrasjonsgebyr på kr. 25.000,- 
inkl. mva. som innbetales megler. 
Eventuell endring krever selgers 
samtykke.

TRANSPORT ELLER 
OVERDRAGELSE FØR 
OVERTAKELSE

Transport eller overdragelse før 
overtakelse krever selgers samtykke. 
Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, 
og selger kan også stille betingelser for 
et eventuelt samtykke. Ved utbyggers 
eventuelle skriftlige samtykke påløper 
et gebyr på kr. 25.000,- inkl. mva.

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av 
Bodø kommune. Før endelig offentlig 
godkjenning kan kommunen etablere  
eller forutsette tiltak og innretninger 
på eller ved eiendommen.

SELGERS FORBEHOLD

FORSINKET LEVERING
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten 
kompensasjon til kjøper etter reglene i 
Bustadoppføringslova.



30 31

Kjøper er kjent med og aksepterer 
at forsinkelser som skyldes force 
majure, streik, ekstreme klimatiske 
forhold, brann, vannskade, innbrudd 
o.l gir selger rett til å forlenge fristen 
for overtakelse. Kjøper anmodes 
spesielt om å tilpasse dette forhold ved 
eventuelt salg av nåværende bolig.

• Selger forbeholder seg retten til å 
endre priser og betalingsbetingelser 
uten forvarsel for alle usolgte 
leiligheter gjennom hele 
salgsprosessen. 

• Det tas forbehold om feil i prislisten.
• Det tas forbehold om endelig 

offentlig godkjenning.
• Det tas også forbehold om endringer 

som følge av krav fra offentlige 
myndigheter.

• Det tas forbehold om styrets 
godkjenning av prosjektet.

Den videre detaljprosjekteringen kan 
medføre mindre endringer som er 
nødvendig eller hensiktsmessig. Sjakter, 
El– og VVS tekniske føringer blir 
eksempelvis ikke tegnet inn som en del 
av kontraktsunderlag. Slike endringer 
skal likevel ikke redusere den beskrevne 
standarden i leilighetene.

Vindusplassering/- størrelse i den 
enkelte bolig kan avvike noe fra de 
generelle planer som følge av bl.a. 
den arkitektoniske bearbeidelsen 
av prosjektet. Utbygger forbeholder 
seg retten til å foreta endringer i 
materialvalg og/eller i konstruksjoner 
uten forhåndsvarsel.
Parkett anses som et levende materiale 
og vil dermed kunne bevege seg 
avhengig av årstid. Enkelte mindre 
sprekker kan derfor oppstå som følge 
av dette. Utbygger tar intet ansvar for 
ovennevnte eller skader på parkett som 
følge av feil bruk.

Mindre sprekker og riss i overgang tak/
vegg og plateskjøter må påregnes. Dette 
som følge av bruk og naturlig tørking 
av bygget over tid. Videre vil det være 
synlige festemidler som f.eks. spiker på 
listverk, karmer og gerikter.
Alle tegninger, perspektiver, 3D 
tegninger, fotografier, skisser og 
modeller i prospektet og i salgsvedlegg 
er kun av illustrativ karakter og 
definerer ikke det nøyaktige innhold 
eller omfang av selgers leveranse.

Det gjøres oppmerksom på at det vil 
forekomme avvik mellom prospekt, 
tegninger og ferdig produkt. Dette 
grunnet at det på tegningene fremgår 
møbler, fargevalg, bygningsmessige 
detaljer i og på leilighetene, utvendige 
detaljer og detaljer på fellesarealer som 
nødvendigvis ikke blir utført nøyaktig 
slik prospektet og salgstegningene viser.

Alle opplysninger i prospekt, 
salgsvedlegg og salgsmateriale er gitt 
med forbehold om rett til endringer 
som er hensiktsmessige og nødvendige, 
uten å forringe den generelle 
standard. Dersom det er avvik mellom 
leveransebeskrivelse og prospekt/ 
salgstegninger etc., er det leveranse-
beskrivelsen som gjelder.

Videresalg av kontrakt (re-salg) 
eller annen form for overdragelse 
før overtakelse, tillates ikke uten 
selgers skriftlige samtykke. Dersom 
overdragelse likevel er skjedd uten 
selgers samtykke, er den kjøper som 
har videresolgt seksjonen ansvarlig for å 
oppfylle kontrakten med selger.
 
Løvoldgården er tilknyttet fjernvarme. 
Sameiet er forpliktet til å inngå avtale 
om levering av fjernvarme med BE 
Varme as.

KOSTNADER VED 
AVBESTILLING

Kjøper har avbestillingsrett etter bufl. 
§ 52. Ved kjøpers avbestilling reguleres 
erstatningen av bufl. § 53, slik at selger 
skal ha erstattet hele sitt økonomiske 
tap som følge av avbestillingen. Kjøper 
er gjort særlig oppmerksom på at dette 
tapet - og derved kjøpers ansvar ved 
avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. 
avhengig av markedsutviklingen fra 
kjøpekontraktens inngåelse. Kontakt 
megler for nærmere informasjon 
dersom avbestilling vurderes. Bestilte 
endringsog tilleggsarbeider betales i 
slike tilfeller i sin helhet.

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt 
bestemmelsene i lov av 13. juni 
1997 nr. 43 om avtaler med 
forbruker om oppføring av ny 
bustad (bustadoppføringslova). 
Bustadoppføringslova bruker 

betegnelsen entreprenør og 
forbrukeren, mens her brukes 
uttrykkene selger og kjøper 
om de samme betegnelsene. 
Bustadoppføringslova § 3 sikrer kjøper 
rettigheter som ikke kan innskrenkes i 
kjøpekontrakten.

Kjøper skal ikke betale inn noen del av 
kjøpesummen før § 12 garanti er stillet. 
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på 
nye eier.

Interessenter og kjøper må godta at 
selger og megler bruker elektronisk 
kommunikasjon i salgsprosessen.

ANDRE RELEVANTE 
OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å 
justere prisen på usolgte enheter, eller 
eventuelt leie disse ut.

ANNEN INFO

Prosjektet retter seg mot forbrukere 
som ønsker å erverve bolig til eget 
bruk. Selger forbeholder seg retten til 
å forkaste eller anta ethvert bud uten å 
måtte begrunne det. For øvrig kommer 
gjeldende lovgivning til enhver tid til 
anvendelse.

Bustadoppføringslova kommer 
ikke til anvendelse der kjøper anses 
som profesjonell/investor, eller når 
boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil 
handelen normalt bli gjennomført etter 
avhendingslovens bestemmelser, lov av 
3. juli 1992 nr. 93.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 
1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen 
markedsføring.

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter 
Bustadoppføringslova vil selger stille 
de nødvendige garantier i samsvar 
med Bustadoppføringslova § 12 og 
eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil 
megler foreta utbetaling av kjøpers 
innbetaling fortløpende.

KJØPERS 
UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å 
gjøre seg kjent med salgsoppgave, 
reguleringsplaner, leveransebeskrivelse 
og annen dokumentasjon som kjøper 
har fått tilgang til. Kjøper har ingen 
rett til å reklamere på grunnlag av 
forhold som kjøper er blitt gjort 
oppmerksom på, eller som kjøper på 
tross av oppfordring har unnlatt å sette 
seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta 
kontakt med megler før avtale om kjøp 
av bolig inngås.

VEDLEGG

VEDLEGG
• Leveransebeskrivelse datert 

05.06.2019
• Situasjonskart datert 30.05.2018
• Tegninger datert 24.04.2019
• Prisliste datert 08.06.2019
• Planbestemmelser 29.08.2018
• Utkast til vedtekter
• Bindende kjøpsbekreftelse
• Skjema for finansieringsbekreftelse

BINDENDE 
KJØPSBEKREFTELSE

Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen 
etter siste annonserte visning gjelder 
ikke for profesjonelle.
I de tilfellene prisen er fast vil normalt 
megler ha fullmakt fra selger til å 
akseptere tilbud som tilsvarer oppgitt 
pris uten noen forbehold. Det vil si at 
kjøpsbekreftelse som leveres megler 
anses mottatt av selger, og kan ikke 
trekkes tilbake. Dette avviker fra 
vanlige budregler. Kjøpsbekreftelse kan 
ikke inngis på GiBud funksjonen.
Se for øvrig rettledning på 
kjøpsbekreftelsen.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne 
i forbindelse med en dyktig finansiell 
rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din 
megler om dette.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom 
EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 
1 forsikring spesielt gunstig 
forsikring. Din megler setter deg 
gjerne i forbindelse med en god 
forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen 
din dersom du vurderer salg. 
Verdivurderingen utføres av 
erfarne meglere, og skal gjenspeile 
eiendommens normale verdi på 
vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL 
SALGSOPPGAVEN

Er utarbeidet på grunnlag av 
opplysninger mottatt fra det offentlige, 
selger og selgers leverandører. All 
informasjon er godkjent av selger. 
Selger og megler tar forbehold om 
trykkfeil i prospekt og prisliste.
 
Bodø 11.06.2019 / Oppdatert: 11.06.2019

Informasjonen i prospekt er utarbeidet 
med bakgrunn i opplysninger mottatt 
fra det offentlige, selger og selgers 
leverandører. All informasjon er godkjent 
av selger, hvor selger innestår for 
innholdet. Kjøpsbetingelser er utarbeidet 
av megler og megler innestår for 
innholdet. Alle bilder i markedsføringen 
av prosjektet er å regne som 
illustrasjoner og kan avvike fra endelig 
resultat. Selger og megler tar forbehold 
om trykkfeil i prospekt og prisliste. 
 
 
 

 
OPPDRAGSANSVARLIGE 
MEGLERE

Runar Nilsen 
Eiendomsmegler MNEF 
tlf: +47 969 92 222
E-post: 
runar.nilsen@eiendomsmegler1.no

Tobias Bronder  
Eiendomsmegler MNEF  
tlf: +47 951 66 805
E-post: 
tobias.bronder@eiendomsmegler1.no

ANSVARLIG MEGLER:
Frode Hansen  
Eiendomsmegler MNEF  
tlf: +47 977 91 503
E-post: 
frode.hansen@eiendomsmegler1.no
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Bruk vår leilighetsvelger: 

 Se alle 35 leilighetene  

på løvoldgården.no 
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