MIDTMOEN

16 selveierleiligheter under
oppføring med meget
sentral beliggenhet på
Sokna
Meget sentralt beliggende på Midtmoen på
Sokna. Leilighetene ligger solrikt og fint til i et
KORT OM EIENDOMMEN

sentrumsnært boligområde med kort
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gangavstand til skole, bussforbindelse og
sentrum med blant dagligvare, kafé og
bensinstasjon. Til Hønefoss tar det ca. 20
minutter med bil. Busstopp like i nærheten av
leilighetene.

Midtmoen, 3534 Sokna

Totalpris inkl. omkostninger

kr 2 293 624,-

Pris

kr 2 290 000,-

Omkostninger

kr 3 624,-

Bra/P-rom

ca. 68 / 64m²

Ant. sov.
Tomteareal
Boligtype

NØKKELINFORMASJON

Adresse

2
ca. 3967 m²
Selveierleilighet - firemannsboliger

Selger er ansvarlig for å energimerke boligen senest i forbindelse med
utstedelse av ferdigattest.
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Wiggo Smedberg
Eiendomsmegler MNEF/Avdelingsleder
Hokksund/Modum
Telefon 901 55 836
wiggo@em1hokksund.no

Som megler møter jeg hele tiden mennesker på jakt etter drømmeboligen. Fordi
boligkjøp er en av de viktigste investeringene du gjør i livet ditt, har jeg full
forståelse for at det kan være en krevende prosess. Det er mye informasjon man
skal sette seg inn i, og mange spørsmål som dukker opp underveis.

MEGLER

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er å gi deg nettopp all informasjonen du
trenger, slik at du har det beste grunnlaget for å bestemme deg for om du ønsker å
bli med i budrunden eller ikke.
Jeg anbefaler deg å lese nøye gjennom salgsoppgaven, slik at du stiller mest mulig
forberedt på visning. Uansett hvilke spørsmål du har, er det bare å ta kontakt med
meg.
Lykke til!
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INFORMASJON OM PROSJEKTET

BELIGGENHET

Meget sentralt beliggende på Midtmoen på Sokna. Leilighetene ligger solrikt
og fint til i et sentrumsnært boligområde med kort gangavstand til skole,
bussforbindelse og sentrum med blant dagligvare, kafé og bensinstasjon.
Til Hønefoss tar det ca. 20 minutter med bil. Busstopp like i nærheten av
leilighetene.

ADRESSE

Midtmoen 21A - F og 23A - F, 3534 Sokna

REGISTERBETEGNELSE

Gårdsnummer 148, bruksnummer 58 og seksjonsnummer 1 - 16.

AREAL

Bruksareal: ca. 68 kvm
P-rom: ca. 64 kvm
Gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken.
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter
tegninger datert 14.03.19.
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.
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INNHOLD

Prosjektet på Midtmoen består av totalt 16 leiligheter fordelt på 4 bygninger.
Hver leilighet inneholder: Entré, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom,
flislagt bad med toalett, servant, dusjhjørne og opplegg til vaskemaskin, og
teknisk rom/ bod.
Utvendig sportsbod på ca. 5 kvm til hver leilighet.
Fra leilighetene i 1. etasje så er det direkte utgang til terreng fra stuen, mens
leilighetene i 2. etasje har utgang til terrasse på ca. 11 kvm, og ca 10 kvm
terrasse i forbindelse med inngangen til leilighetene.
Leilighetene har overbygget inngangsparti med utvendig trapp.
Til leilighetene følger det også en carport med strømtilførsel.
Leilighetene er på ca. 64,6 kvm i p-rom og ca. 68,6 kvm i BRA.
Utvendig sportsbod på ca. 5 kvm er ikke medregnet i bruksarealet.

STANDARD

Se for øvrig leveransebeskrivelse fra utbygger
Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene
medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Leilighetene holder en god standard og blir oppført i en moderne stil. Fliser og
parkett på gulv. Veggene er oppført med ferdigmalte mdf-plater. Himlinger
med folierte himlingsplater. Flislagt bad med toalett, servant med innredning,
dusj med dusjvegger og opplegg til vaskemaskin. Kjøkkeninnredning fra Sigdal
kjøkken av typen Bello. Til hver sengeplass leveres det 100 cm kombigarderobeskap.
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ANTALL SOVEROM

INFORMASJON OM PROSJEKTET

2.
Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell kommentar under
«innhold» feltet.

ETASJE

Hvert bygg har 2 leiligheter i første og andre etasje.

EIERFORM

Selveier.

BOLIGTYPE

Firemannsboliger.

BYGGEMÅTE

Boligene blir oppført med støpt plate på mark. Yttervegger av bindingsverk
som er kledd med liggende panel. Vinduer med isolerglass. Yttertaket er tekket
med helsveiset papp.

TOMT

Tomteareal er ca. 3967 kvm på eiet tomt.
Eiendommen består av fellesarealer med plen, vei og felles lekeplass. Hver
seksjon har sin egen biloppstillingsplass i carport.
Leiligheten i første etasje vil få en seksjonert del på bakkenivå.
Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte ikke er oppmålt
enda.
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PARKERING/CARPORT

Hver enhet får en biloppstillingsplass i carport. Her legges det opp en
utekontakt til hver leilighet. For øvrig 16 gjesteparkeringer og 2 HC plasser.

SAMEIEBRØK

Antatt sameiebrøk 1/16.

BYGGEÅR

Ferdigstilles i 2020.

PRIS

Pris
Omkostninger
Totalpris inkl. omk.

kr 2 290 000,kr 3 624,kr 2 293 624,-

OVERSIKT LEILIGHETER

Pris

1
2

SOLGT
SOLGT

3
4

SOLGT
SOLGT

5
6

SOLGT
2 290 000,-

7
8

2 290 000,SOLGT

9
10

SOLGT
2 290 000,-

11
12

2 290 000,SOLGT

13
14

SOLGT
2 290 000,-

15
16

2 290 000,SOLGT

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Seksjon

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen
betale følgende omkostninger:
- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi kr. 2 344,- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,- Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 525,- Attestgebyr kr 230,Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer.
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BETALINGSBETINGELSER

10% av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når det foreligger
garanti etter Bustadoppføringslova § 12. Resterende del av kjøpesum samt
omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. (Finansieringsbevis/bekreftelse
på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering).
Ved delinnbetaling av kjøpesummen kan beløpet fortløpende utbetales til
utbygger/selger dersom han har stilt §47 garanti etter Bustadoppføringsloven.
Dette gjelder inntil 90 % av kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt
etter at overtakelsen er gjennomført.
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976
nr. 100.

TILVALG

INFORMASJON OM PROSJEKTET

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 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.
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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 fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert
eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen.

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Vil normalt bli fastsatt etter ferdigstillelse/overtakelse.

FELLESKOSTNADER

Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader.
Det er stipulert kr. 750,- pr. mnd. i felleskostnader som inkluderer
bygningsforsikring, brøyting, klipping av plen og avsetning til fremtidig
vedlikehold. Forretningsførsel gjennom Ringbo (inkludert i prisen).

INFORMASJON OM PROSJEKTET

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Regulert til boligformål.0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna.
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Andre
opplysninger
SELGER

Buskerud Boligutvikling AS.

OVERTAKELSE

Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er avtalt til
ca. 15.09.2020. Selger kan kreve overtakelse inntil 4
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til

ANDRE OPPLYSNINGER

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 kan 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.

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.
Utbygger besørger ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse før overtagelse.

OPPVARMING

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.

Varmekabler i entré, bad og bod. Peisovn i stuen. Balansert
ventilasjon med varmegjenvinning. For øvrig panelovner på
soverom.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse

VELFORENING

tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger.

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.

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.

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.
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ADGANG TIL UTLEIE

SELGERS FORBEHOLD

Leilighetene kan fritt leies ut.

Forsinket levering

HEFTELSER

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

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og
ved inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
29.04.1943 - Dokumentnr: 650 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning

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.

AVBESTILLING

04.06.1959 - Dokumentnr: 1271 - Best. om vann/kloakkledn.

Kjøpers adgang til å avbestille følger av

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

bustadoppføringslova kap. VI.

06.11.2017 - Dokumentnr: 1231145 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:0605 Gnr:148 Bnr:198
22.12.1942 - Dokumentnr: 2178 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0605 Gnr:148 Bnr:2

13.10.2017 - Dokumentnr: 1133408 - Arealoverføring
Areal overført fra: Knr:0605 Gnr:148 Bnr:198
Vederlag: NOK 10 000
Omsetningstype: Fritt salg

Alt. 2: Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova § 54
frem til: (F.eks. alle forbehold)

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.

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.

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

RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

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

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.

ANDRE OPPLYSNINGER

01.11.1956 - Dokumentnr: 2682 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0605 Gnr:148 Bnr:129

Alt. 1: Ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova
§§ 52-53 er følgende avtalt:

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra
selger. Selger kan betinge seg et administrasjonsgebyr.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
OFFENTLIGE FORBEHOLD

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

Bilder brukt i salgsoppgaven er fra et tidligere tilsvarende
prosjekt og det kan forekomme avvik.
Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte
enheter, eller eventuelt leie disse ut.
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ANNEN INFO

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

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.

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.

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.

FINANSIERING

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

GARANTIER
FORSIKRING

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.

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

ANDRE OPPLYSNINGER

VERDIVURDERING
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

- Situasjonsplan, datert 18.02.19
- Leilighetsoversikt med seksjonering 1 etg., datert 29.08.19
- Leilighetsoversikt med seksjonering 2 etg., datert 29.08.19
- Plan- og snittegning bolig, datert 16.08.19
- Fasadetegninger bolig, datert 16.08.19
- Plan snitt og fasadetegninger carporter (to ark), datert
21.06.19
- Leveransebeskrivelse, datert 06.08.19
- Perspektivtegning kjøkken, datert 05.04.19
- Punkter og leveranseoversikt fra elektriker, datert
26.03.19
- Produktoversikt elektriker.
- Produktoversikt rørlegger.
- Vedtekter, datert 03.09.19
- Tildeling av adresser, datert 12.08.19
- Detaljregulering for Midtmoen, datert 27.06.19.
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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
salgsoppgaven.

OPPDRAGSANSVARLIG

Wiggo Smedberg
Eiendomsmegler MNEF/Avdelingsleder Hokksund/Modum

30

NABOLAGET

NØKKELINFORMASJON
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NØKKELINFORMASJON

VEDLEGG: 17836_A01_(1-100)_A3_REVA.PDF
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VEDLEGG: 17836_A05_(1-100)_A3_REVA.PDF

VEDLEGG: 12082019105712-0001.PDF
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VEDLEGG: 12082019105712-0001.PDF

VEDLEGG: 17836-SITUASJONSPLAN-A3-1_500-230619.PDF
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VEDLEGG: 17836-SEKSJONERING-1.ET-A3-1_500-040919.PDF

VEDLEGG: 17836-SEKSJONERING-2.ETASJE-A3-1_500-040919.PDF
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Vedtekter for Sameiet Midtmoen 21 og 23
Gnr. 148, Bnr. 58 i Ringerike kommune

§ 1 Sameierne
Eierne av seksjonene på gnr. 148, bnr. 58 i Ringerike kommune utgjør Sameiet. Sameiet utgjør 16
boligseksjoner og en fellesdel. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Midtmoen 21 og 23, heretter
kalt «sameiet».

VEDLEGG: VEDTEKTER FOR SAMEIET MIDTMOEN 21 OG 23.PDF

§ 2 Formål
Sameiets formål er å sikre sameiernes interesser og forestå administrasjonen av sameiets eiendom.
Sameiet skal videre forestå vedlikehold av eiendommen med felles anlegg, og håndheve sameiets
vedtekter og regler.
§ 3 Medlemskap
Seksjonseierne i gnr. 148, bnr. 58 har rett og plikt til å være medlem av sameiet og seksjonseierne er
bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet.
§ 4 Eierseksjonslagets vedtak
Sameiets medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av lagets årsmøte og styre innenfor lagets
vedtekter.
§ 5 Rettslig råderett
Seksjonseierne har den fulle disposisjonsrett og rettslig råderett over sine respektive bruksenheter
(seksjoner), som består av en hoveddel og tilleggsdeler, slik at eierandelene kan omsettes, pantsettes
eller disponeres på en annen måte ved salg eller framleie.
Seksjonseierne har rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.
Bruksenhetene og fellesarealet kan bare brukes i samsvar med formålet, og må ikke benyttes slik at
det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Endring av bruken må ikke
foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 20.
§ 6 Bruk av fellesareal
Boligenhetene har en fellesdel som brukes til atkomstvei, parkering, renovasjon, gangareal, lekeplass
og utomhus.
Det er ikke tillatt å parkere mellom carportene og den interne kjøreveien.
§ 7 Styre
Sameiet skal ha et styre som må bestå av minst fem av seksjonseierne. Årsmøtet skal velge en
styreleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Styret leder lagets virksomhet og representerer det utad.
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Styrets leder og ett styremedlem tegner i felleskap lagets bankkonto.
Styret kan meddele prokura.
§ 8 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for
det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet. Sameiet er ikke pliktig til å ha revisor.
§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen
av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering
av saker som ønskes behandlet.

Innkalling til sameiermøtet skjer skriftlig og skal bestemt angi de saker som skal behandles på møtet.
Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet alltid behandle:
-

Styrets årsberetning
Behandle og evt. godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår.
Valg av styremedlemmer

§ 10 Stemmerett
På sameiermøtet har seksjonene en stemme hver.
Seksjonseierne kan møte personlig eller ved fullmektig.
Alle valg og avgjørelser på sameiermøtet treffes ved alminnelig simpelt flertall.
§ 11 Fellesutgifter
Sameierne er i fellesskap ansvarlig for felles drift- og vedlikeholdsutgifter, nødvendige
utbedringsutgifter, forsikring og eventuelle andre utgifter som gjelder for sameiet.
Fellesutgiftene deles i henhold til eierbrøk.
§ 12 Utvendig vedlikehold og påkostninger m.v
Alt som kommer innunder felles vedlikehold og fellesarealer m.v skal utføres så ofte som dette er
påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende.
§ 13 Innvendig vedlikehold og påkostninger m.v

VEDLEGG: VEDTEKTER FOR SAMEIET MIDTMOEN 21 OG 23.PDF

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig.

Hver sameier har vedlikeholdsplikt av sin seksjon. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning
de ikke kommer i strid med bygningsforskriftene. Sameiet kan forlange at mangler blir rettet i den
utstrekning slike mangler kan representere en fare for sameiet.
§ 14 Regler for overdragelse
Ved eventuell overdragelse av en seksjon plikter de øvrige seksjonene å gjøre nye eiere kjent med
gjeldende vedtekter for sameiet.
§ 15 Forsikring
Sameiet skal ha en felles forsikring over de fellesarealene som er gjeldende for eiendommen.
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§ 16 Endring av vedtekter
Vedtektene kan bare endres på årsmøtet. Om ikke loven stiller strengere krav, kan vedtak om
endring bare treffes med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.
§ 17 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere

VEDLEGG: VEDTEKTER FOR SAMEIET MIDTMOEN 21 OG 23.PDF

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om
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a)
b)
c)
d)

Salg eller bortfeste av hele eller deler av eiendommen
Oppløsning av sameiet
Tiltak som medfører en 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 seksjonseierne.

§ 18 Forholdet til eierseksjonsloven
Forhold som ikke direkte dekkes av disse vedtekter reguleres av Lov om Eierseksjoner
(eierseksjonsloven) 01.01.2018 / 01.07.2018.

03.09.2019

Generell leveransebeskrivelse for firemannsbolig på Midtmoen, Sokna, 06.08.2019

DEKLARASJONEN
VISER
HVILKE
MATERIALER
DE
FORSKJELLIGE
KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE
BYGNINGSDELER
OPPFYLLER
GJELDENDE
FUNKSJONSKRAV
I
BYGGEFORSKRIFTENE AV TEK. 2010.
Privat hage/inngangsparti
Biloppstillingsplasser i og utenfor carport og adkomstveg frem til boligene
asfalteres. Hage opparbeides med plen. Annen/ Øvrig beplantning er ikke medtatt. 1
stk carport i rekke medfølger pr enhet. Det opparbeides lekeplass med aparater iht
vedlagt utomhusplan.

Yttervegger
Består av 19 mm liggende dobbelfals kledning som vist på fasadetegning med
mellomstrøk fra fabrikk og toppstrøk på byggeplass. 23 mm utlekting, vindtetting
(asfaltplater + vindduk), 148 mm justert bindingsverk, 150 mm isolasjon, plastfolie,
48 mm utlekting, 50 mm isolasjon og innvendig kledning. Ytterkledning på boder og
balkonger leveres som liggende royalimpregnert dobbelfals.
Lydskillevegger.
Arbeidene utføres etter NBI`s Byggdetaljer.
Innvendige vegger
Bærevegger og lettvegger av 98 mm bindingsverk isolert med 50 mm isolasjon. 12
mm platekledning i MDF av type skråskygge eggehvit.
Takverk/ Etasjeskillere/ bjelkelag
Yttertaket består av bjelkelag/sperrer som tekkes med papp. Himling i 2 etg.
leveres med isolasjon iht. varmetapsberegning, plastfolie, 36 mm lekt og 12 mm
folierte himlingsplater (60x120 cm). Etasjeskilleren utføres som lydisolerende
trebjelkelag med nedsenket himling for ventilasjon og 12 mm folierte himlingsplater
(60x120 cm)

VEDLEGG: 190806 - LEVERANSEBESKRIVELSE.PDF

Gulv på grunn
Armert ringmur. Høyde tilpasses stedlige forhold. Selve platen er oppbygd av et
avrettet kultlag, isolasjon av isopor el. lignende, radonduk og 70 mm armert
betong. I skille mellom boligene deles betonggulvet. Det monteres en egen
radonbrønn pr enhet i 1. etg i tillegg til radonduk. Dette er for fremtidig tiltak om
det skulle være behov. Innvendig og utvendig isolering dimensjoneres etter NBI`s
detaljblad/ beregning.

Vinduer
Alle vinduer leveres i hvitmalt utførelse. Vinduene leveres med u-verdi ihht
varmetapsberegning og leveres med nødvendige beslag.
Dører
Ytterdører er isolert og har formstabil konstruksjon. Leveres med hvitmalt dørblad
og karm, sylinderlås, vrider, samt nødv. beslag. Balkongdør leveres hvitmalt og har
2 lags energiglass. Innerdører leveres i hvit formpresset utførelse med hvit karm og
hardved terskel. Det leveres med låskasse og vrider.
Nordbohus Modum AS
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Generell leveransebeskrivelse for firemannsbolig på Midtmoen, Sokna, 06.08.2019

Sanitærinstallasjon
Det leveres sanitærutstyr i henhold til tegninger og vedlagt leveransebeskrivelse fra
J & A Rosenlund. Det leveres ikke opplegg til utevann.

VEDLEGG: 190806 - LEVERANSEBESKRIVELSE.PDF

El. installasjon
Utvendig målerskap. Skjult el.anlegg. Panelovner på soverom. Enkel takbelysning.
Det leveres varmekabler i innvendig bod, bad og deler av hall. Boligsentral leveres
med jordfeilautomater, overspenningsvern og svakstrømsdel. Det leveres 1 stk
stikkontakt fra hver leilighet ut til egen carport. Se også vedlagt beskrivelse fra
elektriker.
Trapper
Utvendig trapp med vanger og rekkverk i trevirke, trinn i strekkmetal
Takrenner
Disse er av lakkert stål med takfotbeslag samt annet nødv. tilbehør. Overvann føres
til terreng.
Platting/balkonger
Støpt platting utenfor inngangsparti/ under trapp. Terrasse utenfor stue i 1. etasje
leveres i imp. terrassebord og uten rekkverk. Balkonger i 2. etg. leveres imp.
terrassebord og rekkverk leveres iht fasadetegning.
Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjennvinner.
Kjøkken, bad, bod/vask og garderobeinnredninger
Kjøkkeninnredningen leveres i type, Bello fra Sigdal, tilpasset frittstående
hvitevarer. (se vedlagt skisse fra Sigdal) Baderomsinnredning leveres i 120 cm
bredde. Det beregnes 100 cm kombi-garderobeskap til hver sengeplass. Disse
leveres i hvit utførelse og standard 200 cm høyde
Pipe/ brannvern.
Det leveres stålpipe, og ildsted, type Duo 5 fra Nordpeis. Det leveres røykvarsler og
ett 6 kg. brannlukkingsapparat.
Foringer/ listverk
Foringer og listverk til vinduer og dører, samt listverk til tak i alle boligrom, leveres
hvitmalte fra fabrikk (spikerhull vil være synlige). Gulvlistene leveres hvite. Listverk
leveres i glatt utførelse.
Himling/vegger/gulv.
Alle himlinger leveres med folierte takplater. Alle vegger leveres med ferdigmalte
panelplater i ”eggehvit”. Gulvene i stue/kjøkken, soverom og deler av gang leveres
med 13mm parkett i eik (hvitlasert). Deler av gang og bod leveres med fliselagt
gulv. Bad leveres med fliser på både gulv og vegger. Utvendig u-isolert sportsbod
leveres med betong gulv, og ubehandlede gipsplater på himling og vegger.
Nordbohus Modum AS
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Generell leveransebeskrivelse for firemannsbolig på Midtmoen, Sokna, 06.08.2019

Forsikringer/garantier
I leveransen inngår byggeforsikring. Forsikringen gjelder i hele byggeperioden fram
til overtagelse. Det stilles sikkerhet i form av garantistillelse fra ekstern leverandør i
fem år etter overtagelse.
Inngår ikke i leveransen.
Utstyr som er stiplet på byggemeldingstegningene inngår ikke i leveransen, unntatt
konstruksjonsmessige ting som f. eks. limtredragere. Forøvrig leveres ikke følgende
utstyr uten at det er spesielt beskrevet: Møbler, hvitevarer, skyvedørsgarderober,
utvendige hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, gardinbrett og
markiser leveres ikke.

Tolleranseklasser.
Utførelse er i henhold til Norsk Standard 3420.

VEDLEGG: 190806 - LEVERANSEBESKRIVELSE.PDF

Annet/ forbehold
Det tas forbehold om mindre endringer i planløsningen og detaljer i
utførelsen/leveransen som følge av evt. offentlige krav/pålegg eller som følge av
den tekniske prosjekteringen av boligen som ikke alltid er ferdig på
salgstidspunktet.
Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg
som ikke reduserer boligens kvalitet (f.eks. ved bytte av leverandør) uten at dette
gir rett til endring av avtalt pris.

Nordbohus Modum AS
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Kongsberg Interiør AS , Eggedalsveien 259
3358 Nedre Eggedal
Te lefon: 32711660 Mobil: Fax :
Organisasjonsnr. : NO 941 637 086 MVA Foretaksregisteret
E-Mail : post@studiosigdal-kongsberg.no
Hjemmeside : www.sigdal.com
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Perspektivtegning : 35841/1/4 Kjøkken Bello - Kjøkken Bello (høyde 21
Prosjekt : Nordbohus Modum (Midtmoen Sokna) (4stk.4 mannsboliger)
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Kjøkken

Sigdal Kjøkken
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Vår ref: W enke Foss

Kunde
Nordbohus Modum (Midtmoen Sokna)
Midtmoen,
3534 SOKNA
Tlf
Tlf.priv.
Mobil Fax
E-Mail

Hvitevarer er ikke inkludert

Skrevet ut:
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Nordbuhus Modum AS
Heggenveien 21
3370 Vikersund

Deres referanse:
Brede Grøterud

Vår referanse:
Lars-Peter H. Søderlind

Vikersund 26.03.19

Standardleveranse
- 1008 stk punkter – NEK400
- 16 utvendige elektroarbeider
- 16 tilknytningsskap NEK399
- 16 stigerkabel fra tilknytningsskap til sikringsskap
- 16 sikringsskap m/overbelastningsvern, jordfeilautomater, overspenningsvern og svakstrømsfelt
- 16 opplegg for VVB
- 32 punkt for brannvarsling m/detektor
- 16 ringeanlegg m/ringetrafo
- 16 komfyrvakt
- 16 røropplegg til datapunkt
- 16 røropplegg til tv-punkt
- 16 jording

VEDLEGG: ELEKTRIKER.PDF

Vedrørende: Installasjon på prosjekt 1009 Midtmoen.

Andre punkter
- 16 trekkerør for carport
- 16 trekkerør for fremtidig elbillading
- 16 opplegg og kobling av trykkvakt for ventilasjonsanlegg
- 16 stikkontakt for vannstopp
- 16 panelovn 1000W (stue/kjøkken)
- 32 panelovner 400W (soverom)
- 160 lamper type: https://www.sg-as.com/nb/produkter/enok/3300323
- 16 lamper type: https://www.sg-as.com/nb/produkter/mississippi/3301165
- 40 utelamper type: https://www.sg-as.com/nb/produkter/echo/3104464
- 16 astrour for styring av utelys
- 48 varmekabel (Entre del av 152/252 gang, 132/232 bad og 141/241 bod)
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VEDLEGG: PRODUKTER I LEVERANSEN - MIDTMOEN.PDF

VEDLEGG: PRODUKTOVERSIKT (NORDBOHUS MODUM SOKNA).PDF
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VEDLEGG: PRODUKTOVERSIKT (NORDBOHUS MODUM SOKNA).PDF

VEDLEGG: PRODUKTOVERSIKT (NORDBOHUS MODUM SOKNA).PDF

GB NAUTIC 5500 KLOSETT med S-lås. 3/6 ltr

VIKINGBAD DUSJHJØRNE RETT 90x90x195 cm

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

51

VEDLEGG: PRODUKTOVERSIKT (NORDBOHUS MODUM SOKNA).PDF

HILDE HVIT HG UNDERSKAP 120/ M EVERMITESERVANT
HILDE SPEIL M/ ALURAMME OG BELYSNING 120 CM

(NB! Høyskap er ikke med i leveransen)

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.
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VEDLEGG: PRODUKTOVERSIKT (NORDBOHUS MODUM SOKNA).PDF

Titanium Expand Eco 200

HØIAX INNTAKSSKAP

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.
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BKS
BFS
f_BG
f_BRE
f_BLK

H140

4. Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6
Sikringssone – frisikt (100)

1 av 7

f_T

3. Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5.3
Turveg (3031)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5.2
Kjøreveg
(2011) o_SV1
Kjøreveg
(2011) f_SV2
Parkeringsplasser (på grunnen)
(2082) f_SPP

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5.1
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111)
Garasjeanlegg for bolig
(1119)
Renovasjonsanlegg
(1550)
Lekeplass
(1610)

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. pbl. § 12-5 og 12-6:

Reguleringsformål

Endringsliste:
Nr
endring
dato
sign
01
Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak
15.10.18
RBE
02
Bestemmelse vedr. turveg
15.10.18
RBE
03
Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling
12.11.18
RBE
04
Endringer etter tilbakemelding nummer to før 1. gangs behandling
18.12.18
RBE
05
Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling
18.01.19
RBE
06
Endringer etter tilbakemelding før 2. gangs behandling
15.05.19
ÅHD
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019, sak 17/19
Høring og offentlig ettersyn 08.02.2019 – 25.03.2019
2.gangsbehandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019, sak 47/19
2. gangsbehandling i Formannskapet 18.06.2019, sak 87/19
Vedtak i Kommunestyret 27.06.2019, sak 100/19

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17
Sist revidert 15.05.19

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna

Strategi- og utvikling, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE

2 av 7

§ 0.9 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7)
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Overflatevann skal håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12-7, pkt. 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_SPP, f_T, f_SV2) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler. Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområdene. Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utforming.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12-7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix-arter tillates
ikke.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl. 15.00 ved vår- og høstjevndøgn.

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T-1442/2016.

§ 0. Fellesbestemmelser

FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

VEDLEGG: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MIDTMOEN
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§ 1.1.4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholdsrom som
soverom, stue og kjøkken.

§ 1.1.3. Antall og utforming – BKS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f_T.

§ 1.1.2. Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet) skal være stengt
med bom, som i all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport. Ved adkomsten må
det ikke etableres beplantning eller annet som hindrer frisikt mot o_SV1 (offentlig vei,
Midtmoen).

§ 1.1.1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Felt BKS skal nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
Innenfor felt BKS skal det avsettes minst 124 m² areal til felles sandlekeplass.
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
opparbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.
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§ 1.2.5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, felles uteoppholdsareal og lekeplass.

For bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall skal maks mønehøyde ikke overstige 4,5
meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.2.4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
For carporter/garasjer skal maks mønehøyde ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

§ 1.2.3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG, i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel.
Carporter/garasjer/boder/overbygg for avfall skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på
plankartet.

§ 1.2.2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet.

Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.

§ 1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha egen carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med nedsatt
funksjonsevne.

§ 1.1.2. Frittliggende småhusbebyggelse - BFS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Felt BFS er en del av frisikt-sonen H 140_2 mellom kjøreveg o_SV1 (offentlig vei,
Midtmoen) og f_SV2 (intern vei, felles adkomst).

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

§ 1.1.5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Minimum 50 % av boenhetene skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og lekeplass.

§ 0.10 Uteområder (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet blir innenfor felt BKS.
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten.
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§ 2.1.3 Parkeringsplasser (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillates etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel. Parkeringsplassene
er felles for felt BKS. Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.

§ 2.1.2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 198.

§ 2.1.2 Kjøreveg o_SV1 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt o_SV1 skal det anlegges offentlig veg.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 1.4.3. Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Felt f_BRE skal være godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 1.4.2. Utnyttingsgrad – f_BRE (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere utenfor frisiktsonen.
Det tillates ikke oppført bod/overbygget areal for avfallsbeholdere.

§ 1.4.1. Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Felt f_BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall.

§ 1.3.4. Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som mulig.

§ 1.3.3. Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.3.2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbygget areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna.

§ 1.3.1. Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.
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§ 5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
• 3D-visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
• Sol/skyggediagram
• Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
• Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
• Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:500 og inneholde følgende:
• Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
• Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
• Eventuelle gjerder
• Utvendig opplegg for renovasjon
• Utvendig belysning.
• Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
• Atkomstforhold

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)

§ 4.1 Frisikt - H140 1-2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7)
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer, kan aksepteres.

§ 4. Hensynssoner

§ 3.1 Turveg f_T (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Turvegen skal være
offentlig tilgjengelig.

§ 3. Grønnstruktur

VEDLEGG: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MIDTMOEN

7 av 7

§ 5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_1911018_RevA»

§ 5.6 Interne veger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

§ 5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

§ 5.4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

§ 5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass innen felt BKS
samt lekeplass innen felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:
• Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning
• Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak
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RINGERIKE KOMMUNE
Oppmålingsavdeling

Nordbohus Modum AS
Heggenveien 21
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3370 VIKERSUND
Saksnr.
19/3491-1

Løpenr.
35355/19

Arkivkode
L32

Deres ref.

Dato
12.08.2019

Tildeling av adressene Midtmoen 21A - F og 23A - F
I forbindelse med godkjenning datert 15.07.2019 (saksnr. 19/3196-2) for oppføring av fire
firemannsboliger tildeles adressene Midtmoen 21A – F og 23A – F. Se tabell og tegninger med
påførte adressenummer.
Adressenavn
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen
Midtmoen

Adr.nr.
21A
21B
21B
21C
21D
21E
21E
21F
23A
23B
23B
23C
23D
23E
23E
23F

Bruksenhets-/bolignummer.
H0201
H0202

H0201
H0202

H0201
H0202

H0201
H0202

Kommunen fastsetter offisiell adresse (matrikkelloven § 21), og i den forbindelse skal
kommunen informere registrert eier og registrert fester før kommunen tildeler eller endrer
veiadresse (matrikkelforskriften kapittel 12, § 50-7). Det gjøres i dette brevet.
Adressen føres i matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, bygnings- og adresseregister) i
medhold av matrikkelloven § 25.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00
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postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

2
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Eier er ansvarlig for at bygningen blir merket med adressenummeret. Det skal være satt opp før
bygningen tas i bruk (matrikkelforskriften § 57).
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3
Adressevedtaket kan påklages etter matrikkelloven § 46 og matrikkelforskriften § 22, samt
forvaltningsloven kap. IV til VI. Eventuelle klage sendes på e-post til
postmottak@ringerike.kommune.no
eller i brevs form til
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Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss
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Klagefrist er 3 uker fra mottatt brev.

Det kan klages over feil tildelt adressenummer, og til hvilken vei bygningen/eiendommen er
adressert. Adressenavnet kan ikke påklages.
Etter at klagefristen er gått ut vil kommunen bestille adressenummerskilt. Disse sendes ut til
eier/fester av eiendommen. Kommunen sender en samlebestilling til vår skiltleverandør. Vi tar
derfor forbehold om at det kan ta litt tid før adressenummerskilt er i postkassa.

Med hilsen
Trond Olav Vassdal
Oppmålingsingeniør
trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Boligkjøperforsikring
Advokathjelp for boligeiere
Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg.
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP
all nødvendig advokathjelp for å få løst saken.
Med Boligkjøperforsikring PLUSS får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de
viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Trygghet ved boligkjøp
• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
av ferdig oppført bolig
• Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig

BOLIGKJØPERFORSIKRING
PLUSS
Samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på
viktige rettsområder i privatlivet
• Samboeravtale/ektepakt

• Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten.
Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Arv

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil
kr 30 000 etter avtale

• Kjøp av kjøretøy og løsøre

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt
• 5 års varighet
• Følg saken din på Min side

• Håndverkertjenester og utleie

• Naboforhold
• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom

HELP BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING

• Plan- og bygningsrett
• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt
• Tilgang til digitale juridiske avtaler
via Min side
• Fornyes årlig

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 11 100

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus
Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt
Kr 13 900

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen
med boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket
mottar kr 1 400/2 100/3 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert.
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se help.no

61

62

NOTATER

TILBEHØR OG LØSØRE

MARKISER, PERSIENNER og annen type
innvendig og utvendig solskjerming,
gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.

eiendommen overdras med innredninger og utstyr
som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak
skal følge med. Det samme gjelder varig innredning
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt

AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt
fastmonterte aircondition-anlegg.

Partene kan imidlertid fritt avtale hva som skal følge
med eiendommen ved salg. Det gjøres oppmerksom

SENTRALSTØVSUGER med komplett anlegg,
herunder slange.

på enkelte punkter fra tilbehørslisten utarbeidet av
Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og
Eiendomsadvokatene.

LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte ”spotlights” m/oppheng og skinner
samt utelys og hagebelysning. Vegglamper,
krokhengte lamper, herunder lysekroner,
prismelamper og lignende følger likevel
ikke med.

VEILEDENDE LISTE OVER HVA SOM FØLGER
EIENDOMMEN
Dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av salgsoppgaven:

HVITEVARER OG BRUNEVARER følger med
i handelen kun dersom dette fremgår av
salgsoppgaven. Det som medfølger leveres
uten noen form for garanti, ut over eventuell
gjenværende leverandørgaranti. Løse
småapparater medfølger ikke.

TV: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder
parabolantenner (dersom dekoderen ikke følger
med må dette særskilt angis i salgsoppgaven).
Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende
festeordning følger ikke med.

BILLADER: Dersom ladeanlegg er montert skal
dette medfølge.
UTVENDIGE AVFALLSKASSER samt eventuelt
holder/hus til disse.

PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på
tomten eller i fastmonterte kasser og lignende.
FLAGGSTANG, fastmontert tørkestativ, lekestue,
utepeis og andre faste utearrangementer.

TILBEHØRSLISTE

VARMEKILDER: Ovner, kaminer, peiser,
varmepumper og panelovner, uansett festemåte.
Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul
medfølger likevel ikke. I beboelsesrom som ikke
har vegg- eller fastmonterte varmekilder under
visning følger dette heller ikke med.

BOLIGALARM (der denne kan overdras – vilkår
må avklares før salg)

UTVENDIG JACUZZI OG BADESTAMP
medfølger ikke med mindre annet fremgår av
salgsoppgaven.

RADIO OG MUSIKKANLEGG medfølger ikke,
bortsett fra de deler av musikkanlegget-/
høyttalerne som er innebygd.
BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett,
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller,
fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder
håndklevarmere samt baderomsinnredning.
HELDEKNINGSTEPPER
GARDEROBESKAP med fast- eller løstmontert
innredning, samt fastmonterte garderobehyller
og knagger.

BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende
der dette er påbudt.

RØYKVARSLER (minst en pr. boligetasje) der
dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og
brukers plikt å se til at utstyret forefinnes på
eiendommen. Hvis annet ikke er uttrykkelig
avtalt skal dette derfor alltid medfølge ved salg
av bolig.

KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder
også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkken-øy.
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og

i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig

eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er

utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den

mottatt.

Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom

Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges

en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i

Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet

stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i
anonymisert form.
Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i

forbruker myndighetene og organisasjonene anbefaler

stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis

anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene
tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast

all relevant informasjon om eiendommen, herunder

eiendom.

eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

innholdet i budet til selger (slik at selger har fått
GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på

er da bindende for budgiver frem til akseptfristens

eiendommen, herunder om relevante forbehold.

utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler

eller budgiver får melding om at eiendommen er

disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet

solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere

gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller

eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe

avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver

flere enn en eiendom).

skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,

budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt

og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste

for budgivere som benytter e signatur, eksempelvis

bud.

BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også

Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver

elektroniske meldinger som e post og SMS når

innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende

informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

avtale.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper

gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,

(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud

finansierings plan, akseptfrist, overtakelsesdato

som medfører at det foreligger en avtale om salg av

og eventuelle forbehold som for eksempel usikker

eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av

finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil

kjøper.

ikke et bud med forbehold bli akseptert før for beholdet
er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med
siste annonserte visning. Etter denne fristen bør
budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler
har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter
om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom
bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til
at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
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kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Midtmoen, 3534 Sokna
Leilighetsnr.: ________
Oppdragsnr: 1218195006 / Wiggo Smedberg
Kjøpesum iht. prisliste kr

Skriver kr.:

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold:

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

Bekreftet av

Jeg/vi ønsker inansieringstilbud fra Sparebank 1:

nei

ja

nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår
av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og inansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med
nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger.
Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn:

Navn:

Personnr.:
Tlf.:

KJØPSBEKREFTELSE

Jeg/vi ønsker en verdivudering fra EiendomsMegler 1:

ja

Dato/kl.

Personnr.:
Mobil:

Tlf.:

Mobil:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/Dato:

Sted/Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Hokksund, Postboks 13, 3301 Hokksund, T 32 77 97 00, E em1@em1hokksund.no
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