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Notar:
Notar er et eiendomsmeglerfirma eid av eiendomsmeglere. Vi er overbevist om at  
den beste eiendomsmegleren er spesialisert og uavhengig. I Notar har vi dyktige  
og dedikerte team med spesialister innenfor forskjellige deler av  
eiendomsmeglingen. Vårt kundeløfte er kvalitet, trygghet og hardt arbeid.

Salgsgaranti:
Vår salgsgaranti betyr at hvis boligen ikke blir solgt til en pris du aksepterer, kan  
du når som helst trekke deg fra salget helt vederlagsfritt. Vår salgsgaranti er din  
trygghet.

Live budgivining:
Alle interessenter som har meldt interesse følges opp via telefon og sms. I tillegg  
har vi vår egen unike live budgivning på vår hjemmeside, her kan alle følge med.

«godt gjort er bedre enn godt sagt»

STAVANGER
Lars Hertervigs gate 5
4005 STAVANGER

SOSIALT
facebook.com/         notar
instagram.com/            
notarnorge/           

ESPEN ØVERÅS
Eiendomsmegler /         Partner
484 34 848
eo@notar.no

Kontakt megler



Gulaksveien 2

Nyrenovert leilighet i 6. etasje med flott utsikt og gode  
solforhold *2 sov *Heis

Velkommen til Gulaksveien 2 ‑ En delikat andelsleilighet i blokkens 6. etasje. 
Leiligheten er gjennomgående og har således mye naturlig lys. 
Den er blitt vesentlig påkostet og holder en høy standard.
Flotte materialvalg og detaljer; nytt kjøkken, nytt bad, rør‑i‑rør, nytt elektrisk anlegg m.m
Store vindusflater, utsikt, inn‑glasset balkong og gode solforhold.
Verdt å vite:
‑ Attraktiv og sentral beliggenhet med kort vei til et mangfold av servicetilbud
‑ Gangavstand til bl.a. Vaulen badestrand, Sørmarka og idylliske Vannassen
‑ Heis
‑ Lave omkostninger ved kjøp
‑ Egen bod i kjeller og felles sykkel‑bod
‑ Parkering på BRL sin tomt
‑ Gode bussforbindelse
‑ Lysareal på minste soverom er i underkant av dagens krav for dagslys på rom for varig opphold

PRISANTYDNING

2 950 000 KR
+ kr 17 304,‑ i omkostninger



GULAKSVEIEN 2

Adresse
Gulaksveien 2, 4017 STAVANGER

Prisantydning
Kr. 2 950 000,‑ + omk

Fellesgjeld
Kr 177 000,‑ 

Omkostninger
+ kr 17 304,‑ i omkostninger

Totalt ink. omkostninger
kr 3 144 304,‑

Felleskostnader totalt
kr 4 993,‑/        mnd

BRA/        P‑rom 
84/        68 kvm

Innhold
6.etasje.: Entrè, gang, 2* soverom, bad, vaskerom,  
kjøkken, stue og innglasset terrasse. 
I tillegg kommer ekstern bod, nr 64.

2 boder som er bygget om til soverom 2/        kontor er  
ikke byggegodkjent til rom for varig opphold. 
Lysarealet i rommet tilfredsstiller ikke kravet til rom  
for varig opphold. 

Eierform
Andel

Boligtype
Andelsleilighet

 

Fakta om hjemmet
GULAKSVEIEN 2

Byggeår
1972

Energimerke 
Energifarge rød og bokstav F

Tomt
9680.9 kvm eiet

Garasje/        Parkering
Stor biloppstillingsplass på borettslagets tomt. Det  
er mulig å leie standard p‑plass av borettslaget for  
en engangssum på kr. 250,‑ (parkeringskort). 
Borettslaget har noen p‑plasser med motorvarmer  
som koster pr. 30.03.2022 kr. 395,‑ pr år. Det er i  
tillegg 4 ladestasjoner for el‑bil som man må be om  
tilgang for å bruke. Stor utvendig gjesteparkering  
like ved. 
Det er venteliste pt på fast nummerert p‑plass og  
man vil da få et midlertidig parkeringskort uten  
nummer til det blir en nummerert plass ledig. 
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Plantegning

 



GULAKSVEIEN 2

Ditt nye nabolag

BELIGGENHET
Gulaksveien 2 har en attraktiv og sentral beliggenhet på  
Kristianslyst/        Mariero. Barnevennlige omgivelser med  
gangavstand til lekeplasser, barnehager og skoler. Like i  
nærheten finner man flere dagligvarebutikker og ulike  
servicetilbud som kafè, apotek og frisør. Liker man å være  
ute er det kort avstand til flotte tur‑ og friområder som  
bl.a Vaulen badeplass, Sørmarka og Vannassen. 

ADKOMST
 Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved annonserte  
visninger. Se for øvrig kart for nærmere veibeskrivelse.



Gulaksveien 2
Nabolaget Eikeberget/Kristianlyst nordre - vurdert av 70 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Eldre
Etablerere

Offentlig transport

Mariero stasjon 12 min

Linje 59 1 km

Stavanger stasjon 7 min

Linje 50, 59 3.5 km

Stavanger Sola 15 min

Eikeberg 0.1 km

Linje 2, 3, N84

Skoler

Steinerskolen i Stavanger (1-13 kl.) 9 min

233 elever, 10 klasser 0.8 km

Kvaleberg skole (1-7 kl.) 11 min

377 elever, 16 klasser 0.9 km

Vaulen skole (1-7 kl.) 19 min

484 elever, 21 klasser 1.5 km

Kristianslyst skole (8-10 kl.) 7 min

410 elever, 17 klasser 0.6 km

Hinna skole (8-10 kl.) 5 min

354 elever, 12 klasser 2.8 km

Hetland videregående skole 11 min

570 elever, 21 klasser 0.8 km

Godalen videregående skole 6 min

850 elever, 55 klasser 2.7 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 85/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 83/100

Naboskapet
Høflige 62/100
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Eikeberget/Kristianlyst n... 1 534 846

Stavanger/Sandnes 223 197 97 512

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Hillevåg barnehage Avdeling Tyrihans (0... 10 min

57 barn, 4 avdelinger 0.7 km

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse (3-7 ... 9 min

72 barn, 4 avdelinger 0.8 km

Sandvikveien barnehage 11 min

6 avdelinger 0.9 km

Dagligvare

Rema 1000 Mariero 5 min

Søndagsåpent 0.4 km

Helgø Meny Mariero 6 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert
på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller NOTAR - Stavanger Eiendomsformidling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022



Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

Matvareutvalg
Stort mangfold 90/100

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 90/100

Kollektivtilbud
Veldig bra 89/100

Sport

"Skolebrygga" - Hundvåg 8 min

Ballspill 0.6 km

Hetland v.g.skule 8 min

Aktivitetshall 0.7 km

24/7 Mariero 6 min

CrossFit Centrum Hillevåg 8 min

Boligmasse

27% enebolig

13% rekkehus

38% blokk

23% annet

«Nærhet til friområde, lite trafikk og likevel nær til

fjorden, Stavanger sentrum, Forus og offentlig

kommunikasjon. Stille og rolig. Vakker natur»

Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester

Kilden Kjøpesenter 19 min

Vitusapotek Mariero 7 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

36% i barnehagealder

36% 6-12 år

14% 13-15 år

13% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 59%

Eikeberget/Kristianlyst nordre

Stavanger/Sandnes

Norge

Sivilstand
Norge

Gift 34% 34%

Ikke gift 51% 53%

Separert 9% 9%

Enke/Enkemann 6% 4%

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste
kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert
på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller NOTAR - Stavanger Eiendomsformidling AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder:
Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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GULAKSVEIEN 2

Nøkkelinformasjon

EIENDOMMEN
ADRESSE 
Gulaksveien 2, 4017 STAVANGER

OPPDRAGSNUMMER 
12‑0190/     22

SELGER 
Christoffer Førland

MATRIKKEL 
Gårdsnummer 20, bruksnummer 148, 
andelsnr. 427 i Kristianslyst 1 borettslag med orgnr.: 954  
812 944 i Stavanger kommune.

EIEFORM 
Andel

BOLIGTYPE 
Andelsleilighet

ENERGIKLASSE 
Energifarge rød og bokstav F.

INFO ENERGIKLASSE
Energiattest følger vedlagt i prospekt.

TOMT 
Eiet tomt på 9.681 kvm.

BESKRIVELSE AV TOMT 
Bebygd ellers pent opparbeidet fellesareal for beboerne i  
borettslaget. 

TAKST 
Tilstandsrapport datert 07.09.2022. utført av Åge  
Otterbech

BYGGEÅR 
1972

BYGGEMÅTE 
UTVENDIG
Utvendig ikke kontrollert. Borettslagets ansvar. 

Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å  
kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder,  
tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som  
ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til  
selger.
Utdrag fra vedlagte takstrapport:

Følgende punkter har fått TG2 i tilstandsrapporten:
‑ Utvendig > Vinduer 
Det er avvik: Det er gitt TG 2 pga. alder.
‑ Våtrom > Overflater Gulv > Bad/     vaskerom 
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/     fall‑løsning på  
våtrommet.
‑ Våtrom > Overflater Gulv > Innglasset terrasse. 
. Helt nye laminatfliser som tåler fukt. Underliggende  
trelekter med sponplatekonstruksjon på overside av  
betongdekke er ikke beregnet for fukt. Partier med litt  
skjevheter og et lite parti med gulvknirk på selve  
laminatflisene. Vann direkte på laminatgulvet må brukes  
med forsiktighet da underliggende konstruksjoner under  
laminatgulvet ikke er beregnet på at det skal tilføres  
vann.
‑ Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Innglasset  
terrasse.
Det er avvik: TG 2 gis på soilsluk fra byggeår

VIKTIG
Du bør lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers  
beskrivelse i salgsprospektet og selgers egenerklæring  
nøye. Du kan ikke klage på forhold som du har fått  
opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven  
eller på andre måter. Se på tilstandsgrad og anslått  
utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du  
må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på  
boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det  
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått  
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utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik,  
etter den standarden som boligen har. Oppgradering til  
dagens standard kan koste mer. 

SAMMENDRAG SELGERS EGENERKLÆRING 
Selger ønsker å trekke frem følgende i sin egenerklæring  
(utdrag):

‑ Totalrenovert bad med nye rør, varmekabler, ny  
membran, nytt elektrisk. Arbeidet utført av  
Baderomseliten, Siddis elektro og R.E Seven Days  
Contractor.
‑ Tettesjikt/ membran/ sluk ble alt byttet.
‑ Nytt vann og avløp. Nytt Sanipex rør i rør system.  
Arbeidet utført av Baderomseliten.
‑ Komplett nytt elektrisk anlegg. Nytt sikringsskap.  
Spotter og jordfeil automat sikringer. Utført av Siddis  
elektro
‑ Laminat flis lagt på innglasset balkong. Denne er  
fuktbestandig og tåler fukt. Egeninnsats
‑Rehabilitering av nye rør er foreslått og borettslaget  
venter på anbud fra total entreprenør. 
Dette må om så bli godkjent og vedtatt i en  
ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten eller  
tidlig neste år. Jeg har oppgradert
mitt rør system ihht. Nye spec tilsendt av OBOS VVS i  
samarbeid med Steinar Håland som er prosjektleder i  
OBOS
VVS. Dette er den eneste leiligheten i blokka som dette  
er gjort med. Våtrom vil bli løpende vurdert om det er
sparebad eller ikke av total entreprenør i samarbeid med  
Obos prosjekt. Alle andelseiere vil få lik økning i
fellesutgifter vurdert etter brøk (areal). Er det noen bad  
som er sparebad vil eier av disse kunne få en
engangsutbetaling etter prosjektets ferdigstilles. I  
prosjektet blir det vurdert felles varmtvannssystem (VVB)  
nytt avløps system osv er prosjektert. Dette er tatt hensyn  
til og følgt etter beste evne med renovering av badet  
som er per dags dato.

REGULERINGS‑ OG AREALPLANER 
Eiendommen er regulert til bolig. Området er regulert til  
bolig, friområde, park, anlegg for lek, uteoppholdsareal,  
lekeplass, område for industri/     lager, område for særskilt  
allmennyttig formål. Det gjøres oppmerksom på at  
området rundt eiendommen er under utvikling og at det  
kan komme nye bygg på nabotomtene i fremtiden.  
Dette vil kunne påvirke utsikten man har i dag. Se  
vedlagte kart som viser hvor i området det er regulering  
under arbeid. 

Det gjøres oppmerksom på Plan ID: 2548 som  
omhandler detaljregulering ved Finntoppveien,  
Blåtoppveien og Sølvbunkeveien der det foreligger  
planforslag. 
Det gjøres oppmerksom på Plan ID: 2622 som omhandler  
områderegulering for Mariero der det foreligger  
planforslag. 
Det gjøres oppmerksom på Plan ID: 2740 som  
omhandler detaljregulering i Gulaksveien 3 og 4 om  
boligbebyggelse og forsamlingslokale der det foreligger  
planforslag. 
Det gjøres oppmerksom på Plan ID: 2695 som  
omhandler detaljregulering for Langflåtveien 1‑3 i  
Hillevåg bydel der det foreligger planforslag. 
Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses  
hos meglerforetaket. 
Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger  
knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi  
interessenter til å kontakte Stavanger kommune.

OPPVARMING 
Elektrisk. 
Varmekabler på bad.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser,  
varmepumper og panelovner, følger med uansett  
festemåte. Frittstående biopeiser/     varmeovner og  
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med  
varmekilder i rom som ikke har vegg‑ eller fastmonterte  
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varmekilder på visning.

TV/     INTERNETT/     BREDBÅND
Telia fiber internett er nylig installert.

PARKERINGSFORHOLD 
Stor biloppstillingsplass på borettslagets tomt. Det er  
mulig å leie standard p‑plass av borettslaget for en  
engangssum på kr. 250,‑ (parkeringskort). 
Borettslaget har noen p‑plasser med motorvarmer som  
koster pr. 13.09.2022 kr. 500,‑ pr år. Det er i tillegg 4  
ladestasjoner for el‑bil som man må be om tilgang for å  
bruke. Stor utvendig gjesteparkering like ved. 
Det er venteliste pt på fast nummerert p‑plass og man vil  
da få et midlertidig parkeringskort uten nummer til det  
blir en nummerert plass ledig. 

VEI/     VANN/     KLOAKK 
Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private  
stikkledninger.

ADGANG TIL UTLEIE 
Andelseier har rett til å fremleie leiligheten etter  
nærmere regler i Lov om Borettslag. Fremleie krever  
styrets godkjenning. Konferer oppdragsansvarlig for  
ytterligere informasjon.

FERDIGATTEST/     MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 
Det ble gitt ferdigattest på bygningen den 15.03.1972  
ifølge Stavanger kommune. 
Det ble også gitt ferdigattest på fasadeendring  
18.03.2009 ifølge Stavanger kommune. 
Det foreligger verken brukstillatelse eller ferdigattest på  
innglassering av balkong. Det kan derfor ikke  
dokumenteres om denne er søkt om og godkjent av  
borettslagets styre eller Stavanger kommune.

INNHOLD 
6.etasje.: Entrè, gang, 2* soverom, bad, vaskerom, kjøkken,  
stue og innglasset terrasse. 
I tillegg kommer ekstern bod, nr 64.

2 boder som er bygget om til soverom 2/     kontor er ikke  
byggegodkjent til rom for varig opphold. 
Lysarealet i rommet tilfredsstiller ikke kravet til rom for  
varig opphold. 

STANDARD 
Blokken er pusset opp utvendig i regi av borettslaget.  
Det kan bl.a nevnes: 

‑ Betongrehabilitering 2017‑2018
‑ Nye dører og terrassedører 2015
‑ Fasaderehabilitering 2012
‑ Boder i kjeller er kledd inn
‑ Nye brannslokningsapparat
‑ Nye røykvarslere

Leiligheten er renovert i 2022.
Se nærmere spesifisering i egenerklæring og  
tilstandsrapport.

VIKTIG
Du bør lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers  
beskrivelse i salgsprospektet og selgers egenerklæring  
nøye. Du kan ikke klage på forhold som du har fått  
opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven  
eller på andre måter. Se på tilstandsgrad og anslått  
utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du  
må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på  
boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det  
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått  
utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik,  
etter den standarden som boligen har. Oppgradering til  
dagens standard kan koste mer. 

HVITEVARER 
‑Komplett hvitevarepakke på kjøkken, medfølger i  
handelen.
‑Ingen møbler og pynte gjenstander følger med.

AREALER 
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Bruksareal: 84 kvm.
Primærrom: 68 kvm.

Bruksareal
6. etasje: 84 kvm 
Primærrom
6. etasje: 68 kvm Entré , Gang , Bad/     vaskerom , Kjøkken  
,Stue , Soverom , Soverom 2*
Sekundærrom
6. etasje: 16 kvm Innglasset terrasse

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens  
faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av  
bygningsmyndighetene.

ØKONOMI
PRISANTYDNING 
Kr. 2 950 000,‑

INFO KOMMUNALE AVGIFTER
De kommunale avgiftene er inkludert i felleskostnadene. 

FELLESKOSTNADER 
Kr. 4 993,‑

FELLESKOSTNADER INKLUDERER 
Renter og avdrag på andel fellesgjeld, tv og internett,  
styrehonorar, forretningsførerhonorar, drift og  
vedlikehold, felles byggforsikring, kommunale avgifter  
m.m. 

FORMUESVERDI ‑ PRIMÆR 
Kr. 618 542,‑ som primærbolig for 2020

FORMUESVERDI ‑ SEKUNDÆR 
Kr. 2 226 750,‑ som sekundærbolig for 2020

INFORMASJON OM FORMUEVERDI 
Med primærboliger menes der boligeier er folkeregistrert  
bosatt, mens sekundærboliger menes alle andre  

eiendommer herunder fritidseiendommer,  
pendlerboliger og utleieobjekter.

OMKOSTNINGER 
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 480,‑.
2) Tinglysingstgebyr for kjøpers lån kr. 480,‑.
4) Gebyr forhåndsavklaring av forkjøpsrett kr. 7 644,‑
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr.8 700,‑ (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 3  
144 304

Av dette utgjør kr. 177 000,‑ andel fellesgjeld som ikke  
skal betales inn > ved overtakelse, men som følger  
boligen ved salg.

Vi gjør oppmerksom på følgende: 
‑ Det er pliktig medlemskap i borettslaget. Kontigent vil  
evt. komme i tillegg.
‑ Kjøper som benytter forkjøpsret må betale gebyret for  
forhåndsavklaring av forkjøpsrett
‑ Ovennevnte omkostninger er inkludert  
Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær  
Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 5 900,
‑ Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum  
tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i  
gebyrer.

BETALINGSBETINGELSER 
Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.  
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per  
overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle  
innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og  
må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert  
om dette.

SERVITUTTER/     RETTIGHETER 
På eiendommen er det ikke tinglyst heftelser og  
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:
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GRUNNBOKSDATO 
21.06.2022

FORSIKRINGSSELSKAP
Gjensidige Forsikring

POLISENUMMER
89358747

INNSKUDD
Kr. 24 500,‑

ANDEL FELLESGJELD 
Kr. 177 000,‑ pr. 01.08.2022

LÅNEBETINGELSER FELLESGJELD 
Borettslaget har følgende lån:

Lånenr.: OBBK02‑98207612014
Type lån: Annuitetslån
Rentesats per dato: 2,90%
Antall terminer til innfrielse: 5 år, 1 md
Saldo per dato: 30.08.2022
Andel av saldo: 5 461 462,‑
Antall term. pr år: 12

Lånenr.: OBBK03‑98207664316
Type lån: Annuitetslån
Rentesats per dato: 2,90%
Antall terminer til innfrielse: 15 år 4 md
Saldo per dato: 30.08.2022
Andel av saldo: 19 833 391,‑
Antall term. pr år: 12

ANDEL FORMUE 
Kr. 28 268,‑ pr. 31.12.2021

REGNSKAP/     BUDSJETT/     KOSTNADSØKNINGER 
Styret har via OBOS Prosjekt hatt et forprosjekt om  
rør‑rehabilitering i blokken. Det har vært et  

informasjonsmøte for beboere (15.02.2022), og OBOS  
Prosjekt har startet arbeidet med innhenting av tilbud. 
Dersom rør‑rehabiliteringen stemmes igjennom vil  
fellesutgifter og fellesgjeld kunne øke. 
Nåværende eier har rehabilitert badet, og foretatt  
korrespondanse underveis med prosjektleder i OBOS. Se  
eget vedlegg. Eier opplyser at baderommet er  
rehabilitert i tråd med de føringer som er gitt fra  
prosjektavdelingen. 
Dokumentasjon kan oversendes interessenter. 
Dette er krav som hver enkelt andelseier må følge for at  
andelseier evt skal slippe å rehabilitere badet på nytt ved  
et fremtidig kollektiv utbedringstiltak på røranlegget. 

Våtrom vil bli løpende vurdert om det er sparebad eller  
ikke av total entreprenør i samarbeid med Obos prosjekt.  
Alle andelseiere vil få lik økning i fellesutgifter vurdert  
etter brøk (areal). Er det noen bad som er sparebad vil  
eier av disse kunne få en engangsutbetaling etter  
prosjektets ferdigstilles. I prosjektet blir det vurdert felles  
varmtvannssystem (VVB) nytt avløps system osv er  
prosjektert.

Styret har vedtatt at det settes opp Ajax felles  
brannvarslingsanlegg for å betraktelig øke  
brannsikkerheten i
borettslaget samt selve blokken. Det vil ikke kreve økning  
i fellesutgiftene, og det det er ikke opplyst at lån skal tas  
opp i forbindelse med dette.

Innkalling/     referat fra siste generalforsamling og  
regnskap/     budsjett er innhentet og kan sees hos  
meglerforetaket.
Utdrag fra årsregnskap 2021:
‑Inntekter: kr 8 444 136,‑
‑Kostnader: kr ‑4 457 687,‑
‑Finanskostnader: kr ‑489 518
‑Resultat: kr 3 496 931,‑

SIKRINGSFOND 
Det er i dette borettslaget tegnet forsikring i  
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Borettslagenes sikringsfond. Det sikrer deg mot å bli  
ansvarlig for naboens andel av fellesgjelden. Du vil ikke  
måtte dekke eventuelle kostnader som følge av  
manglende innbetalinger av felleskostnader.  
Borettslagenes Sikringsfond fra Norske Boligbyggelag  
dekker manglende innbetalinger av felleskostnader i  
borettslaget.

FORRETNINGSFØRER 
Obos Prosjekt AS

FORKJØPSRETT 
Det foreligger forkjøpsrett for medlemmer i borettslaget/       
boligbyggelaget. 
Dersom forkjøpsretten blir benyttet, vil kjøper bli løst fra  
den inngåtte kontrakten.

GEBYR FORKJØPSRETT
7644

STYREGODKJENNELSE 
Borettslaget praktiserer styregodkjennelse av ny  
andelseier. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre  
handelen uavhengig av om kjøper på  
overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som  
ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny  
andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på  
overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny  
andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i  
bruk.

DYREHOLD
Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder likevel ikke  
dersom gode grunn er taler for dyrehold og det ikke er til  
ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Skriftlig  
søknad om dyrehold må sendes styret.

VEDTEKTER/     HUSORDENSREGLER 
Vedtekter og husordensregler er vedlagt prospekt.

DIVERSE OPPLYSNINGER
DIVERSE 
‑ For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig  
gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Åge  
Otterbeck ved Takst og uavhengig kontroll AS datert  
07.09.2022 samt eiers egenoppgave datert 30.08.2022,  
bygningstegninger, info vedrørende utbedringer,  
energimerking, husorden og vedtekter som følger  
vedlagt. 
Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for  
eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta  
en grundig gjennomgang av boligen/     eiendommen,  
gjerne sammen med teknisk fagkyndig.
‑ Vedlagte plantegning er ikke i målestokk og derfor kun  
å anse som en skisse.
‑ Leiligheten vil ikke bli ytterligere rengjort før  
overtagelse og overtas i den stand den er under visning. 

LEGALPANT 
Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og  
andre krav som følger av borettslagsforholdet iht.  
borettslagsloven § 5‑20. Pantet er begrenset oppad til 2x  
folketrygdens grunnbeløp.

OVERTAGELSE
Etter avtale. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige  
andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av  
boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse  
er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra  
melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved  
budgivningen.

BAKGRUNN FOR OPPLYSNINGER I  
SALGSOPPGAVEN
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger som er  
gitt av selger, befaring av eiendommen samt innhenting  
av nødvendige dokumenter og evt. takst/      
boligsalgsrapport.

SALGSOPPGAVE SIST OPPDATERT
13.09.2022
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ANSVARLIG MEGLERFORETAK 
NOTAR ‑ Stavanger Eiendomsformidling AS
Lars Hertervigs gate 5, 4003 STAVANGER. TLF. 51 84 98 00

MEGLER 
Espen Øverås, Eiendomsmegler /      Partner
Epost: eo@notar.no
Mobil: 484 34 848

MEGLERS VEDERLAG 
Fastpris vederlag kr. 30000.00 (inkl. mva).
Salgstilretteleggelse kr. 0,‑ (inkl. mva.)
Oppgjørsgebyr kr. 8 500,‑ (inkl. mva.)
Notars digitale grunnpakke (kampanje) kr. 0,‑ (inkl. mva.)
Visninger (pr. stk.) og overtakelse kr. 0,‑ (inkl. mva.)
Grunnbok/     e‑tinglysing kr. 1 250,‑ (inkl. mva.)
Trykking av prospekt kr. 0,‑ (inkl. mva.)

Direkte utlegg dekkes av selger.

Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt  
om meglerforetakets vederlag: Intet salg ‑ ingen regning.  
Oppdragsgiver betaler bare hvis det blir salg.  
Boligselgerforsikring, bygningsrapport, takst og  
annonsering utover avtalt markedspakke inngår ikke i  
garantien, men kan bestilles direkte fra leverandør.

VIKTIG INFORMASJON
BOLIGSELGERFORSIKRING 
For denne eiendommen er det ikke tegnet  
Boligselgerforsikring.

BOLIGKJØPERFORSIKRING 
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om  
Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra  
HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en  
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell  
juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller  
mangler ved boligen de neste fem årene.  
Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som  

boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige  
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge  
forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det  
gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2  
200,‑ i honorar for hver forsikringsavtale som formidles  
på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,‑ i honorar for  
Boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring kan tegnes av privatpersoner som  
kjøper bolig til eget formål, og gjelder ikke for foretak  
eller næringsbygg.

SENTRALE LOVER 
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som  
er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i  
alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave,  
tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses  
kjent med forhold som er tydelig beskrevet i  
salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i  
salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.  
Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest  
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å  
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med  
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett  
kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde  
blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov  
for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med  
eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det  
legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen  
må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand,  
kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er  
holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om  
eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan  
gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen  
ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide  
på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss  
tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha  
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oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det  
kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som  
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader  
som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må  
forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom  
opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller  
mer og minimum 1 kvm.

Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt)  
enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en  
mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som  
fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl‑3‑3.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning  
må kjøper selv dekke tap/     kostnader opptil et beløp på kr  
10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. §  
3‑9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3‑3 (2) fravikes, og  
hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en  
mangel vurderes etter avhendingsloven § 3‑8.  
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder  
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye,  
gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.  
Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når  
kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig  
handler som ledd i næringsvirksomhet.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 
Ditt personvern er viktig for Notar og vi er opptatt av å  
verne om personopplysningenes integritet,  
tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av  
personopplysninger i Notar skal følge det til enhver tid  
gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og  
personopplysningsloven. Les mer om dette her: https:/     /      
notar.no/     personvern.aspx.

HVITVASKINGSREGLENE 

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at  
eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende  
kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og  
må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Dersom  
eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter  
eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/      
handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss  
ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av  
ovennevnte forhold.

VEDLEGG 
Tilstandsrapport utført av Åge Otterbeck ved Takst og  
uavhengig kontroll AS datert 07.09.2022 samt eiers  
egenoppgave datert 30.08.2022, bygningstegninger, info  
vedrørende utbedringer, energimerking, husorden og  
vedtekter som følger vedlagt. 
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er  
komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med  
meglerforetakets representant dersom du mener at  
noen av vedleggene mangler.

BUDGIVNING 
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt  
budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må  
budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan  
inngis per e‑post, SMS eller fax. til megler. Megler skal så  
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at  
bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har en kortere  
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste  
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud  
er bindende for budgiver frem til angitt akseptfrist.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud.  
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan  
formidles til budgiver.
Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten  
ugrunnet opphold etter at handelen er kommet i stand.  
Alle som har inngitt bud på eiendommen kan kreve kopi  
av budjournalen i anonymisert form etter at budrunden  
er avsluttet.



Denne boligen vil jeg gjerne ha!
Hva nå?

1 ‑ KONTAKT MEGLER
Registrer din interesse og megleren holder deg oppdatert.

2 ‑ HA FINANSIERING PÅ PLASS
Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om evt. finanseringsbevis.

3 ‑ UNDERSØK BOLIGEN
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all  
relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og  
teknisk rapport med alle vedlegg.

4 ‑ BUDGIVNING
Dersom du ønsker å by kan første bud gis via GI BUD‑knappen på hver eiendom, eller  
du kan fylle ut budskjema som leveres/        sendes til megler. Påfølgende bud må også  
være skriftlige, men kan i tillegg gis via SMS eller epost. Se forbrukerinformasjon om  
budgivning i prospekt.
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Tilstandsrapport utført av Åge Otterbeck ved  
Takst og uavhengig kontroll AS datert  
07.09.2022 samt eiers egenoppgave datert  
30.08.2022, bygningstegninger, info  
vedrørende utbedringer, energimerking,  
husorden og vedtekter som følger vedlagt. 
Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven  
ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta  
kontakt med meglerforetakets representant  
dersom du mener at noen av vedleggene  
mangler.



Tilstandsrapport
STAVANGER kommune

Gulaksveien  2, 4017 

Gnr. 20, Bnr. 148

Andelsnummer  427

Befaringsdato: 31.08.2022 Rapportdato: 01.09.2022 Oppdragsnr: 20103-1012

Gyldig rapport
01.09.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Åge OtterbechSertifisert takstmann:Takst og uavhengig kontroll ASAutorisert foretak:

UD2051Referansenummer:

 Areal (BRA): Blokkleilighet 84 m²

Christoffer FørlandVår ref:



Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte  medlemmer fordelt 
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende  element i den informasjonen som 
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.   Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar 
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være  trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten  hensyn til hvilken pris som 
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole  på 
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi  sammen med 
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.  

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer   bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, 
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært 
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i  boligomsetningen. 

Norsk takst

Takst og Uavhengig kontroll AS

Takst og uavhengig kontroll AS Rapportansvarlig
c/o Åge Otterbech, Rødknappsvingene 
21
473 42 455
 

Åge Otterbech
Uavhengig Takstmann
post@otterbech.no
473 42 455

Uavhengig Takstmann
01.09.2022 | STAVANGER

Åge Otterbech

20103-1012Oppdragsnr: 31.08.2022Befaringsdato: Side: 2 av 16



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Gulaksveien  2, 4017 
Gnr 20 - Bnr 148
1103 STAVANGER

Takst og uavhengig kontroll AS
c/o Åge Otterbech, Rødknappsvingene 21

4025 STAVANGER

20103-1012Oppdragsnr: 31.08.2022Befaringsdato: Side: 3 av 16



Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Blokkleilighet

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

6 etasje i 
boligblokk. 

84 68 16

Sum 84 68 16

Andelsleilighet i blokk oppført i 1972. Leiligheten er nylig 
totalrenovert med nye overflater, nytt Ikea kjøkken, nytt el. 
og røropplegg, og nytt våtrom. 

Blokkleilighet - Byggeår: 1972

UTVENDIG
Gå til side

Utvendig ikke kontrollert. Borettslagets ansvar. 

INNVENDIG
Gå til side

Innvendig renovert med nye overflater. 

VÅTROM
Gå til side

Våtrommet er totalrenovert. Det foreligget 
dokumentasjon på alle utførelser. 

KJØKKEN
Gå til side

Nytt Ikea kjøkken med integrerte hvitevarer. 

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Nytt rør og el. opplegg i hele leiligheten. 

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Blokkleilighet
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som 
stemmer med dagens bruk
2 boder som er bygget om til soverom/kontor er ikke 
byggegodkjent til rom for varig opphold. Lysarealet i rommet 
tilfredsstiller ikke kravet til rom for varig opphold. 

Gå til side

Gå til side

Gå til side
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Blokkleilighet

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er avvik:

Det er gitt TG 2 pga. alder.  

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom Gå til side

Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning 
på våtrommet.

Våtrom > Overflater Gulv > Innglasset terrasse. Gå til side

Overflaten har fuktskade

Feil helling til sluk. Helt nye laminatfliser som tåler 
fukt. Underliggende tre og sponplatekonstruksjon 
montert på betongdekke er ikke beregnet for fukt. 
Partier med gulvknirk. Vann direkte på laminatgulvet 
må brukes med forsiktighet da underliggende 
konstruksjoner ikke er beregnet på at det skal tilføres 
vann. 

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Innglasset terrasse. 

Gå til side
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UTVENDIG

Veggkonstruksjon
Betongkonstruksjoner og trekonstruksjoner fra byggeår. Fasadeplater 
på entre og terrasseside. 

Vinduer
Malte trevinduer med isolerglass fra byggeår. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det er gitt TG 2 pga. alder.  

Tiltak
• Tiltak:

Borettslagets ansvar for evt. utskiftinger. 

Dører
Nyere entredør. Nye innerdører. 

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrassedør fra 2015

INNVENDIG

Overflater
Nedsenket platetak i stue og kjøkken. 

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskillere utført med betong. 

BLOKKLEILIGHET

Kommentar
Totalrenovert innvendig i 2022. 

Byggeår
1972

Standard
Nyrenovert. 

Vedlikehold
Nyrenovert. 

VÅTROM

Overflater vegger og himling
Veggoverflater i dusjsone med fliser, resterende vegger med 
våtromsmaling  og sokkelfliser mot vegg.

6 ETASJE I BOLIGBLOKK.  > BAD/VASKEROM 

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

Overflater Gulv
Nedsenket gulv i selve dusjnisjen, litt motfall til sluk i et lite felt i 
dusjsone. Hovedgulvet er tilnærmet flatt, laveste punkt er i venstre 
innvendig hjørne ved seksjonen, her er gulvet 4 mm lavere en 
resterende hovedgulv. 2 mindre kantsår i en gulvflis. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
• Andre tiltak:

Litt motfall til sluk i nedsenket dusjsone. 

Litt mofall til sluk i nedsenket del av dusjsone.  Ligger litt vann igjen 
etter dusjong.

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
Ny sluk i gulv. Membran utført iht. vedlagt dokumentasjon. 

Sanitærutstyr og innredning
Ny seksjon med vask og speil på vegg. 

Ventilasjon
Mekanisk avtrekk fra  2 ventiler fra  felles ventilasjonsanlegg i blokken. 
Godt avtrekk. Boligbyggelaget har ansvar for drift og vedlikehold av 
fellesanlegget. 

Mekanisk avtrekk fra fellesanlegg. 

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking ikke foretatt. Helt nytt bad, ikke tatt i bruk. Det foreligger 
dokumentasjon på utførelser. 

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

Overflater vegger og himling
Betonghimling. 

6 ETASJE I BOLIGBLOKK.  > INNGLASSET TERRASSE. 

Overflater Gulv
Feil helling til gulvslukene. 

Vurdering av avvik:
• Overflaten har fuktskade
Feil helling til sluk. Helt nye laminatfliser som tåler fukt. Underliggende 
tre og sponplatekonstruksjon montert på betongdekke er ikke 
beregnet for fukt. Partier med gulvknirk. Vann direkte på laminatgulvet 
må brukes med forsiktighet da underliggende konstruksjoner ikke er 
beregnet på at det skal tilføres vann. 

Tiltak
• Det må foretaes nærmere undersøkelser, tidspunkt for utbedring av 
tettesjikt nærmer seg. 
Ingen umiddelbar 

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
Oppbygget trekonstruksjon på betongdekke er ikke brukt impregnerte 
materiale. Motfall til sluk. 

2 sluker i betongdekke. 

Ventilasjon
Det er mulig å åpne opp i innglassingen for utluftingen på terrassen. 
Viktig av glassene er igjen under nedbør da oppforet gulvkonstruksjon 
ikke tåler mye fukt, gjelder treverk og uimpregnerte sponplater under 
laminaten. 

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Ikke vurdert. 

KJØKKEN

Overflater og innredning
Nytt Ikea kjøkken med integrerte hvitevare.  Eldre komfyrtopp. 
Komfyrvakt og kullfiltervifte.  Kjøkkenet er ferdig men enkelte 
skapdører må justeres. 

6 ETASJE I BOLIGBLOKK.  > KJØKKEN 

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

Avtrekk
Ny kullfiltervifte. I tillegg er det mekanisk avtrekk fra fellesanlegg. 

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

TEKNISKE INSTALLASJONER

Tilstandsrapport
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Vannledninger
Nytt anlegg med dokumentasjon. 

Nytt skap for rør i rør. 

Hovedstoppekran for leiligheten tilgjengelig via luke ved siden av wc. 

Alder: 2022 Kilde: Egenerklæring

Avløpsrør
Nye avløpsrør på bad og vaskerom som føres til felles sjakt. 

Nytt vann og avløpsrør unde kjøkkenvask. 

Ventilasjon
Felles ventilasjonsanlegg med avtrekk i blokken, ikke nærmere 
kontrollert. God avtrekk.

Varmtvannstank
Ny 120 liters varmtvannstank. 

Elektrisk anlegg

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Ja

Branntekniske forhold

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Tilstandsrapport

Gulaksveien  2, 4017 
Gnr 20 - Bnr 148
1103 STAVANGER

Takst og uavhengig kontroll AS
c/o Åge Otterbech, Rødknappsvingene 21

4025 STAVANGER

20103-1012Oppdragsnr: 31.08.2022Befaringsdato: Side: 10 av 16



Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
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    Arealer

Blokkleilighet

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

6 etasje i boligblokk. 84 68 16 Entré , Gang , Bad/vaskerom , Kjøkken , 
Stue , Soverom , Soverom 2 Innglasset terrasse. 

Sum 84 68 16

Byggetegninger
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar:

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Brannceller

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Nyere håndverksjenester

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei
Krav for rom til varig opphold

2 boder som er bygget om til soverom/kontor er ikke byggegodkjent til rom for varig opphold. Lysarealet i rommet tilfredsstiller ikke kravet til 
rom for varig opphold. 

Lovlighet

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
31.8.2022 Åge Otterbech Takstmann

Matrikkeldata
Kommune
1110 Stavanger

Gnr
20

Bnr
148

Areal
84 m²

Kilde
 

Eieforhold
Eiet

Adresse
Gulaksveien 2

Hjemmelshaver
Christoffer Førland

Fnr Snr
0

Sentralt på Mariero

Beliggenhet

Offentlig

Tilknytning vann

Offenbtlig

Tilknytning avløp

Eiendomsopplysninger

Andelsobjekt
Leil. nr
64

Forretningsfører
Obos

Org.nr.
954812944

Boligselskap
64/Obos

Andelsnummer
427

Innskudd, pålydende mm

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring 30.08.2022  Fremvist 5 Nei
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen
begrenses som følger:
  
• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater
uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/UD2051
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Notar Stavanger

Oppdragsnr.

12-0190/22

Selger 1 navn

Christoffer Førland

Gateadresse

Gulaksveien 2

Poststed

STAVANGER

Postnr

4017

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 2022

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 0

Antall måneder 0

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Nei Ja
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Totalrenovert bad med nye rør, varmekabler, ny membran, nytt elektrisk.

Arbeid utført av Baderomseliten, Siddis elektro og R.E Seven Days Contractor

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei Ja

Beskrivelse Alt ble byttet.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
Nei Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Nytt vann og avløp. Nytt Sanipex rør i rør system.

Arbeid utført av Baderomseliten

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Nei Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Nei Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Nei Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Nei Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Alt er byttet ut, komplett nytt elektrisk annlegg. Nytt sikringsskap. Spotter og jordfeil automat sikringer.

Arbeid utført av Siddis elektro

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja
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15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Laminat flis lagt på innglasset balkong. Denne er fuktbestandig og tåler fukt.

Arbeid utført av Egeninnsats

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Nei Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Nei Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?
Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Nei Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Nei Ja

Beskrivelse

Rehabilitering av nye rør er foreslått og borettslaget venter på anbud fra total entreprenør. Dette må om så bli
godkjent og vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten eller tidlig neste år. Jeg har oppgradert
mitt rør system ihht. Nye spec tilsendt av OBOS VVS i samarbeid med Steinar Håland som er prosjektleder i OBOS
VVS. Dette er den eneste leiligheten i blokka som dette er gjort med. Våtrom vil bli løpende vurdert om det er
sparebad eller ikke av total entreprenør i samarbeid med Obos prosjekt. Alle andelseiere vil få lik økning i
fellesutgifter vurdert etter brøk (areal). Er det noen bad som er sparebad vil eier av disse kunne få en
engangsutbetaling etter prosjektets ferdigstilles. I prosjektet blir det vurdert felles varmtvannssystem (VVB) nytt
avløps system osv er prosjektert. Dette er tatt hensyn til og følgt etter beste evne med renovering av badet som er
per dags dato.

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
Nei Ja
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Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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F

Adresse

Postnr

Sted

Andels-
/leilighetsnr.

Gnr.

Bnr.

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr.

Dato.

Innmeldt av

Gulaksveien 2

4017

STAVANGER

/

20

148

0

0

4297652

H0604

bbcde829-6c0b-4d41-b554-b9cd0d2a14bb

01 Sep 2022

***********

Energimerket angir boligens energistandard.
 Energimerket består av en energikarakter og en opp-

 varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
 symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

 karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
 inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er 

 beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. 
 Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- 

 snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og 
 ikke bruken som bestemmer energikarakteren. 

 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter 
 byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
 oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
 som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

 Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
 mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

 Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
 av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

  
Om bakgrunnen for beregningene,

 se www.energimerking.no

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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BESKYTTET

NOTAT
Til : Chris Førland
Kopi : Styret i Brl Kristianslyst 1
Fra : OBOS Prosjekt A/S
Dato : 30.08.2022
Sider : 1 av 2

Vedr. Oppussing av leilighet 427 Brl Kristianslyst 1

Beboer Chris Førland har bedt Obos Prosjekt oversende en oppsummering av
renovering av våtrom ved leilighet 427.

Styret tok kontakt med undertegnede på mail 21.05.22, det ble gjennomført befaring i
leiligheten tirsdag 31 mai, oppsummering av befaringen ligger vedlagt notatet.

Det er utarbeidet et krav spek i brl som beboere kan velge å benytte seg av om de
skal pusse opp/rehabilitere våtrommet, denne ble oversendt til Chris før han startet
opp arbeidet. Vi viser til krav spek for hvilke krav som foreligger i dokumentet.

Chris Førland har oversendt dokumentasjon på arbeidene mandag 29.08.22, dette er
i hovedsak bildedokumentasjon.

I telefonsamtale med Chris Førland oppga Obos prosjekt at de savnet følgende
dokumentasjon:

- Flere bilder av sjakt og nye rør som er lagt, gjerne med tekst på bildene.
- «as buildt tegninger» som viser hvor nye rørføringer er lagt med dimensjoner

og plassering.
- Type rør som er benyttet, vannrør, sprinkler rør, avløpsrør og takvannsrør
- Bedre dokumentasjon ifht at arbeidet er utført etter krav spek (se krav spek)

Det vil om kort tid bli levert tilbud på rør og våtroms rehabilitering, om brl vedtar å
skifte ut alle felles rør vil alle 144 andeler få økte fellesutgifter, dette vil også gjelde
for beboer i leilighet 427.
Det er utarbeidet en postbeskrivelse slik at det er mulig å trekke ut poster i kontrakten
om det er enkelt av kontraktsarbeidet som ikke kommer til anvendelse.
Om våtrommene i andel 427 ikke vil bli berørt av prosjektet vil bli vurdert underveis i
prosjektet. Grunnen til at det ikke kan vurderes nå er:

- Det er ikke formelt et vedtak på gjennomføring pr i dag.
- Det vil bli kontrahert en totalentreprenør som skal gi fem års garanti for alle

bad og våtrom, om de ikke kan gi garanti for denne leiligheten må tiltak utføres
- Obos prosjekt har ikke anledning til å vurdere flere mulige «sparebad» før

eventuelt rørprosjektet er igangsatt.
- Det må foreligge prisbærende poster før man kan vurdere disse sakene

OBOS Prosjekt AS
Pb 6666 St.Olavs pl. BESØKSADRESSE:
0129 OSLO                          Laberget 22
Tlf:  22 86 55 00                   4120 Stavanger

Hjemmeside: www.obosprosjekt.no



C:\Users\halste\AppData\Local\Temp\M-FE311.tmp\2.31 Notat 03.10.2019.doc
Godkjent av: REDCOM   01.03.2010

BESKYTTET

Til informasjon vil vurderingene ligge i om rehabiliteringen som er utført i leilighet 427
innehar samme tekniske kvaliteter og funksjoner som det er bedt om pris på, og som
eventuelt kontraktfestes.

Obos Prosjekt har som nevnt over mottatt dokumentasjon nylig, og derfor ikke
gjennomgått denne skikkelig, vi ber om tilbakemelding på overnevnte punkter.

Steinar Håland
Prosjektleder VVS
Obos Prosjekt

Vedlegg: oppsummering etter befaring 31 mai 2022.



Arkivert: tirsdag 30. august 2022 20:44:54
Fra: Steinar Håland 
Sendt: tirsdag 31. mai 2022 19:47:00
Til: kristianslyst1@styrerommet.no 
Kopi: Chris Førland 
Emne: SV: Renovering av Gulaksveien nr 427 - lite referat fra dagens befaring
Følsomhet: Normal

Hei.
 
Sender en mail slik at styret i brl, og beboer er informert vedrørende oppussing ved leilighet 427, Gulaksveien 2.
 
Overordnet:
Jeg ble kontaktet av styreleder forrige uke om renovering av leilighet nr H427 i forrige uke som opplyste om at andelseier var i gang med rehabilitering av leiligheten sin.
Formelle eiere her er opplyst nå til å være Chris Førland som har kjøpt denne leiligheten, jeg setter Chris på kopi etter avtale, slik at de også er informert i saken.
 
Befaring:
Jeg avtalte, og befarte leiligheten i dag mandag 31.05.2022, og til informasjon så var deler av leiligheten revet, jeg har bedt Chris oversende noen bilder av hvordan denne ser ut nå.
Som jeg opplyste til den nye beboeren så er jo det meste av arbeidet utført, og med boligselskapets fellesrør veldig tilgjengelig, og med små grep kan disse nå skiftes ut.
De som var med på befaring i dag var Steinar Håland, Obos Prosjekt, beboer Chris Førland og Ben Gaute ved Sunde VVS som skal utføre rør arbeiderene.
 
Beboer bekreftet under befaring at han vil skifte ut og utføre det etter krav spek som han også bekreftet å ha mottatt på mail, vi avtalte med nabo under tilkomst til sjakten slik at nye avløpsrør, vannrør og takvannsrør kan
skjøtes i denne sjakten. Her ble beboer også gjort obs på at det må etableres ny himling, lyspunkt i vaskerom må flyttes ned til himling og ventilasjon må flyttes ned i himling både på vaskerom og bad. Videre må det
påsees at det dekkes godt til når det kjerne bores da dette medfører mye vannsøl. Andelseier vil bli holdt ansvarlig om noe går ødelagt.
 
Det ble også opplyst om at det skal etableres en felles beredersentral i rørprosjektet og det må derfor legges klar nye trekkerør til varmt tappevann og sirkulasjon, ytterligere må det settes av trekkerør til en sprinklerføring
i tilfelle blokken helsprinkles.
 
Sunde VVS vil trekke rør i rør til bereder som plasseres på vaskerom til disse blendes når beredersentralen blir etablert og det ikke er behov for dette.
Nye avløpspunkt kjerne bores gjennom gulvet og det legges nye føringer under taket hos naboen under, husk å ivareta søknad til byggesak i Stavanger Kommune (tiltaket bryter brannskille) og det må etableres
branntetting. Det legges også ny rørføring frem til kjøkken.
  
Krav spek/tidligere oversendte dokumenter:
Beboer har bekreftet å ha mottatt krav spek i tidligere mail og styreleder har oversendt presentasjon av tilstand røranlegg og om kommende rørutskiftning i blokken, samt dokumentet «praktisk informasjon til alle
beboere». Som nevnt gjentatte ganger under befaringen i dag, det er avgjørende at arbeidene dokumenteres slik at man kan se hva som faktisk er utført i leiligheten.
Vurdering om våtrommene kan spares/beholdes vil ikke bli vurdert før rørprosjektet er i gang, og det er ønskelig fra styret om at dette informeres om ved salg av boligen.
 
Skulle det være behov for flere avklaringer, spørsmål eller annen oppfølgning kan undertegnede kontaktes.
 
Med vennlig hilsen
Steinar Håland, Prosjekt- og byggeleder VVS
OBOS Prosjekt AS
Tlf:+4722850894/+4748315823

Besøksadresse: Laberget 22 |Postadresse: Pb.3525, 4020 Stavanger
Telefon: 22865500  |   www.obos.no  | www.obosprosjekt.no |  Bli  medlem   
 
 
 
 

BESKYTTET
Fra: Steinar Håland 
Sendt: mandag 23. mai 2022 12:47
Til: Chris Førland <Christoffer-Forland@hotmail.no>
Kopi: kristianslyst1@styrerommet.no
Emne: SV: Renovering av Gulaksveien nr 427
 
Hei Chris,
 
Jeg forsøkte å ringe deg et par ganger i dag uten å nå gjennom, det virker som tlf er slått av/ute av dekning.
 
Ring meg gjerne på tlf nr i signaturfeltet under når du har anledning.
 
 
Med vennlig hilsen
Steinar Håland, Prosjekt- og byggeleder VVS
OBOS Prosjekt AS
Tlf:+4722850894/+4748315823

Besøksadresse: Laberget 22 |Postadresse: Pb.3525, 4020 Stavanger
Telefon: 22865500  |   www.obos.no  | www.obosprosjekt.no |  Bli  medlem   
 
 
 
Fra: Brl Kristianslyst I <kristianslyst1@styrerommet.no> 
Sendt: lørdag 21. mai 2022 10:32
Til: Chris Førland <Christoffer-Forland@hotmail.no>; Steinar Håland <steinar.haland@obos.no>
Kopi: kristianslyst1@styrerommet.no
Emne: RE: Renovering av Gulaksveien nr 427
 
Hei Chris,
 
Jeg sender mailen til Steinar Håland i Obos Prosjekt så kan han svare deg på det som gjelder bad/vaskerom, så vil han sende deg krav speket som må følges. Om krav speket ikke følges så må bad/vaskerom tas på
nytt i rehabiliteringen vi jobber med og som du nevner i mailen.
Når det gjelder oppussing av resten av leiligheten så må du passe på veggen der dørtelefonen står og inntak til internett. Sender deg oppdatert Praktisk informasjon som snart blir lagt ut på Vibbo. Og viktig at du leser
vedtektene og husordensreglene som jeg håper var i prospektet. Legger og med presentasjonen fra Steinar som vi hadde på beboermøte tidligere i vinter.
 
Mvh
Trine E. Jess
 
 
 



Fra: "Chris Førland" <Christoffer-Forland@hotmail.no>
Sent: 20.05.2022 22:34
Til: "kristianslyst1@styrerommet.no" <kristianslyst1@styrerommet.no>
Emne : Renovering av Gulaksveien nr 427
 
Hei,
 
Jeg er ny eier av andel nr. 427.
Skal i gang med renovering av leiligheten og har laget en ny plantegning med div forklaringer på mine ønskede endringer.
Kan sammenlignes med andel nr. 353 som tilnærmet er identisk, men i 9 etg.
Legger ved finn.no annonsen til nr 353 her: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=221434345
 
 
I hovedsak er det kun å fjerne noen lettvegger, sette inn større dører. (Godkjente rømningsveier og mer brukervennlig)
Komplett nytt elektrisk og vvs
Nytt bad med ny membran på alle vegger og gulv
Nytt kjøkken og nytt gulv.
Gips i hele leiligheten.
 
Jeg skal bruke seriøse aktører til all elektro, vvs, våtrom/membran og fagfolk til tømmer.
Det vil bli utbedre en komplett FDV med arbeidet.
Alle rør på badet og kjøkken vil bli byttet ut til rør i rør system, slik oppgraderinger og utbedringer i denne leiligheten ikke vil bli nødvendig.
All elektro vil bli trukket om, samt nytt sikringsskap.
 
Elektro: SIDDIS elektro, kontakt person: Andreas tlf: 922 22 341
Tømmer: Rogaland Service Alexander
VVS: Baderomseliten, kontaktperson: Anders Paulsen tlf: 482 93 848
Membran: R Eilertsen vvs, Rune Eilertsen 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Christoffer Førland
 
Telefon: 41 66 57 44
E-post: Christoffer-forland@hotmail.no
 
 
 
 

BESKYTTET



HUSORDENSREGLER FOR 
 

KRISTIANSLYST I BORETTSLAG 
(Sist endret på ordinær generalforsamling 08.05.14) 
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Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et 
godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med 
hverandre og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Et godt naboskap kjennetegnes 
ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.  
 
§ 1 Husordensreglene 
Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i 
husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på husordensreglene er å 
anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget. Andelseiers 
forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Som vesentlig brudd 
regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for andre.  
 
§ 2 Ro 
Andelseier plikter å sørge for ro og orden i og utenfor boligen samt på fellesområdene. Det 
må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.  
 
Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig 
sjenanse for naboene. På søndager og helligdager må støyende arbeider unngås.  
 
§ 3 Bruk av balkongene 
Det skal ikke plasseres noe på balkongen som går over rekkverkshøyde. Dette gjelder også 
lufting og tørking av tøy.  
 
Det er ikke tillatt å grille på balkongen med kullgrill.   
 
§ 4 Parkering 
Beboers bil skal parkeres på anvist plass. Besøkende skal parkere på øvre platå. Det er 
forbudt å parkere biler foran blokka på grunn av hindret tilgang for brannbiler. Området er 
merket med parkering forbudt. 

 

§ 5 Dyrehold 
Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder likevel ikke dersom gode grunn er taler for 
dyrehold og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Skriftlig søknad 
om dyrehold må sendes styret.  
 
 
§ 6 Søppel 
Avfallet skal kildesorteres i matavfall, papir, restavfall og spesialavfall.  
Spesialavfall som batterier, lyspærer, malingsrester skal plasseres i de røde dunkene som 
finnes i forgangen til boden til høyre for de nedgravde søppeldunkene.  
 
 
§ 7 Brannvernutstyr 
Andelseier er ansvarlig for å påse at brannvernutstyret (røykvarsler, brannslange/ 
skumapparat) som borettslaget har plassert i leiligheten, fungerer. Feil meldes til styret.  
Ved eventuell modernisering av vaskerommet, er den enkelte beboer ansvarlig for å melde 
fra til styret dersom det ikke lenger er plass for brannslangen. Røykvarsler/ brannslange/ 
skumapparat skal alltid følge leiligheten. 
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KRISTIANSLYST I BORETTSLAG 
(Sist endret på ordinær generalforsamling 08.05.14) 
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 § 8 Løst utstyr i leiligheten tilhørende borettslaget. 
Ved salg av leilighet skal alltid følgende utstyr følge leiligheten: Canal Digital sin dekoder 
med ledinger og fjernkontroll og lydboksen som er plassert i en stikkontakt ( for den trådløse 
ringeklokken  utenfor leiligheten) .  
 
§ 9 Fellesarealer 
Sykler skal plasseres i sykkelboden. 
 Det er kun lov å plassere mindre blomsterpotter utenfor leiligheten på grunn av 
brannsikkerhet og evakuering. Barnevogner og rullatorer plasseres inne i leiligheten 
Det er ikke tillatt å plassere møbler/ bygningsmaterialer i trappetårnene på grunn av at dette 
området er evakueringsvei ved brann.  
 
Privat utstyr skal oppbevares i egen bod.  
 
§ 10 Endring av husordensreglene 
Husordensreglene kan endres av borettslagets generalforsamling. Vedtak om endring skjer 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Forslag av endring av reglene må sendes 
styret innen den frist som fremgår av borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen kan ikke 
behandle endringsforslag som ikke er nevnt i innkallingen. 
 
 



  

Vedtekter  
  
 
for Kristianslyst I borettslag org nr  954 812 944 
  
vedtatt på ordinær generalforsamling den 08.05.2014, 
sist endret på ordinær generalforsamling 22.03.2022. 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Kristianslyst I borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 
bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i 
sammenheng med dette.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
(1) Borettslaget har forretningskontor i Stavanger kommune.  
 
(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører fra 27.12.2010, tidligere 
Hetland Boligbyggelag. 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner 100,-. 
  
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske 
personer som er andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen 
fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som 
bor eller skal bo i boligen kan eie en andel sammen.  
 
(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen 
eie andel eller andeler som gir rett til minst èn bolig og opp til ti prosent av boligene i 
laget:   

1. stat, 
2. fylkeskommune, 
3. kommune, 
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av 

stat, fylkeskommune eller kommune, 
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en 

fylkeskommune eller kommune, 
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, 

fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. 
 

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie 
inntil 0 % av andelene. 
 
(5) En kreditor kan eie èn eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er 
sikret med pant i andelen eller andelene. 
    
(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de 
eier andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før. 
 
(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets 
vedtekter. 



  

 
 
2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
 
 (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.  
 
(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke 
boligen.  
 
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte 
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene. 
 
(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme 
fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til 
borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.  
 
(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er 
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med èn eller flere nye erververe 
for betaling av felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er 
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Forkjøpsberettigede 
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige 
andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.  
 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken 
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
3-2 Interne forkjøpsberettigede 
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. 
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren 
sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første 
andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst 
ansiennitet i OBOS foran. 
 
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den 
andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier.  Dette gjelder selv om 
andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett 
til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn 
under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf.lov om borettslag § 4-12. 
Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:  
- på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller 
- ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 

2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen   
 
3-3 Behandlingsregler og frister 
(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i pkt 3-1 får anledning til å 
gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen 
nevnt i pkt 3-3(2), jf borettslagslovens § 4-15 første ledd. 
 



  

(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok 
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. 
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at 
andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til borettslaget minst femten 
dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  
 
(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5 x 
Rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake. 
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på 
boligbyggelagets nettsider eller på annen lignende måte. 
  
(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av 
forkjøpsberettigede skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av 
andelen, eller for eiendomsmegler eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for 
salget. 
 
3-4 Rettsovergang til nærstående  
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til 
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til 
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen 
annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren, til 
person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker hos andelseier eller til 
person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. Forkjøpsretten 
kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller 
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 
husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
 
4. Borett og overlating av bruk  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke 
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar 
med tiden og forholdene.   
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets 
samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig 
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  
 
4-2 Overlating av bruk  
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til 

andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen 
dersom:  
- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første 

ledd har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike 
tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år, 

- andelseieren er en juridisk person, 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner, 



  

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i 
rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller 
ektefellen, 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 
eller husstandsfellesskapsloven.  

 
Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig 
grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt 
andelseier.  

 
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker 
innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren 
regnes som godkjent.  
 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre 
uten godkjenning. 
 
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis 
èn eller flere av sameierne ikke bor i boligen.  
 
(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
 
 
4-3 Bygningsmessige arbeider 
(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen 
som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. 
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter 

og andre offentlige bestemmelser,  er ikke tillatt. Forandringer som berører 
bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, 
markiser, balkonginnglassing, varmepumpe, fjerning av vegg porttelefon er 
plassert og fjerning av vegg i stua hvor TV kablene er plassert - er ikke tillatt uten 
styrets forutgående skriftlige samtykke. 

 
(3) Det er ikke tillatt å legge limte fliser på terrassegulvet, kun trelemmer/plastlemmer 

eller belegg som er avtakbart. Det er heller ikke lov å punktere brannskillene 
mellom leilighetene, verken i vegg, tak eller gulv. Egne installasjoner, inkludert 
innglassing, på terrassen må enkelt kunne flyttes dersom borettslaget må 
gjennomføre nødvendig vedlikehold. Dette er beboernes ansvar. 

 
 
5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som 
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer 
utvendig/innvendig, innglassing på terrasse (dersom andelen har installert dette) rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, 
apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer 
unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som 
innglassing på terrasse (dersom andelen har installert dette), sikringsskap fra og med 



  

første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, 
utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, 
gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og 
innvendige dører med karmer.  
 
Den enkelte andelseier er privatrettslig ansvarlig for å benytte kvalifiserte fagfolk som 
elektriker og rørlegger gjennom godkjent firma til det arbeidet som krever slik 
fagkompetanse. 
Fra 1999 har det vært et krav om at alle elektriske installasjoner (som eks 
varmekabler) skal ha utstedt en såkalt samværserklæring. 
 
Ved installasjon av oppvaskmaskin på kjøkken, skal det installeres vannstoppekran. 
For utskifting av bereder, se punkt 5-2 (2). 
 
Ventilasjonssystemet i boligblokka er et fellesanlegg og montering av kjøkkenvifte 
med motor er ikke tillatt. 
 
Når det gjelder bad, har den enkelte andelseier selv kun lov å stake sluk og skifte 
pakning i vannlås uten å måtte benytte rørlegger. Alt annet arbeid utføres av 
kvalifisert rørlegger. Se også punkt 5-2 (2). Det skal legges gummimembran på 
gulvet ved oppussing av bad. 
 
Dersom arbeidet på badet/vaskerom involverer å bytte/utbedre sluk, skal styret 
informeres før arbeidet kan starte. Se punkt 5-2 (2). 
 
Ved forespørsel fra styret skal andelseier kunne dokumentere at bad/kjøkken er 
pusset opp i henhold til de til enhver gjeldende forskrifter. 
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige 
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-
/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger 
og lignende. 
 
(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og 
eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover 
og forskrifter. 
 
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 
Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra 
skriftlig til borettslaget.  
 
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade 
påført ved innbrudd og uvær. 
 
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å 
utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. 
 
(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og 
utskifting i boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.  
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så 
langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer. 
 



  

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
andelseieren.  
 
Ved oppussing av gamle bad blir nye sluker og ny stoppekran betalt av borettslaget. 
 
Borettslaget vil dekke kostnaden med nye vannrør fra hovedstammen, (stoppekranen 
inn i egen leilighet) til eksisterende plassering av rørene. Dette innebærer at gamle 
rør vil bli kuttet av fra stoppekranen og nye rør vil bli lagt opp på samme sted. 
Dersom andelseier ønsker å flytte eks. vasken på en annen vegg i badet og det må 
stekkes nye rør, må andelseier selv betale dette. Før oppussing av bad, må 
styreleder eller vaktmester kontaktes og gi sin godkjenning før arbeidet kan 
påbegynnes. 
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller 
utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger 
som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring 
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren 
eller annen bruker av boligen. 
 
5-3 Utbedringsansvar og erstatning 
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen 
andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden 
utbedres av borettslaget. 

 
2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget 
hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. 
  
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av 
at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens  
§§ 5-13 og 5-15.  
 
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller 
pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18. 
 
 
6. Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
6-1 Felleskostnader  
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt 
ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter 
borettslagslovens § 5-19. 
 
(4) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for  
den enkelte bolig eller etter forbruk. 
 
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om 
overlating av bruk betales av den andelseier som har søkt. 
 
6-2 Betaling av felleskostnader 



  

(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 15. i hver måned. Borettslaget kan 
endre felleskostnadene med èn måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en 
hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  
 
6-3 Borettslagets pantesikkerhet 

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har 
borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet 
er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på 
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.   
7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse 
 
7-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.  
 
7-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 
borettslaget rett til å kreve andelen solgt. 
 
(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av 
boligbyggelaget. 
 
7-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til 
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan 
styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg. 
 
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre 
medlemmer med 1-2 varamedlemmer.  
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer 
velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder 
ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.  
 
8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer. 
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  



  

 
(5) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de 

frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak 
som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle 
styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to 
tredjedels flertall fatte vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten 
som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og 
vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har 
vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget 
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 
forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de 
årlige felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget  
utad og tegner dets navn. 
 
 
9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når 
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av 
stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for 
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være 
på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om 
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I 
begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.  
  
(3)I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et 
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 



  

Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal 
nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse skriftlig innen fristen i 1.ledd.  

 
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
- Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling 
 
9-5 Møterett 
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og 
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å uttale 
seg. 
  
9-6 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen 
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen.  
 
9-7 Stemmerett og fullmakt 
Hver andel gir rett til èn stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer 
enn èn andel har likevel bare èn stemme. For en andel med flere eiere kan det bare 
avgis èn stemme. Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men 
ingen kan være fullmektig for mer enn èn andelseier.   
 
9-8 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i pkt. 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen 
fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, 
skal regnes som valgt.  
 
(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 
  
 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe 
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse.  
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på 
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for 
seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning 
om salgspålegg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  
 
 



  

10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet 
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får 
vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget 
interesse tilsier taushet.  
 
10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er 
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere 
eller borettslaget.  
  
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen 
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf 
borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 
06.06.2003 nr 39, jf lov om boligbyggelag av samme dato.  

 

 

 

 

 

 



Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 endres reglene i avhendings-
loven om kjøp og salg av brukt bolig. 

Selger kan ikke ta generelle forbehold om 
tilstanden ved salg til forbrukerkjøpere. Boliger 
og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til 
forbrukere. 

Det stilles da strengere krav til informasjonen fra 
selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente 
forhold ved boligen, og opplysningene skal være 
korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type 
tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre 
opplysninger om boligen. 

Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift 
til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne 
setter strenge krav til både innholdet i og utførelse 
av tilstandsrapporter. 

Endringene i avhendingsloven og den nye 
forskriften skal sammen stimulere til at mer og 
bedre informasjon foreligger om boligene før salg. 
Jo mer som er avklart om tilstanden i forkant, desto 
mindre rom blir det for skuffelser og konflikter 
senere.

Det er i både selgers og kjøpers interesse at 
bolighandelen er så trygg som mulig. Kjøper må 
få vite hva han kjøper, og selger må kunne legge 
salget bak seg uten stor risiko for krav i etterkant. 

Hovedpunkter og råd om de nye reglene:

 � Selger anbefales å få laget en tilstandsrapport 
som oppfyller kravene i forskriften 
om tilstandsrapporter – en «godkjent 
tilstandsrapport»

 � Det som er tydelig beskrevet i en slik 
tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter blir 
kjøpers ansvar. Dette gjelder selv om kjøper ikke 
har lest dokumentene. Kjøpere må derfor lese 
rapporten og alle andre salgsdokumenter godt.

 � Boligen skal også vurderes ut fra blant annet 
type, alder og synlige tilstand. Det vil si at 
kjøpere kan ha mindre forventinger til eldre 
boliger enn til nye boliger. Det kan være skader 
eller feil som ikke er beskrevet, men som selger 
likevel ikke kan holdes ansvarlig for. 

 � Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp 
til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel 
(egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig. 
Denne beløpsgrensen får altså bare betydning 
for utmåling av prisavslag eller erstatning 
dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det 
som følger av avtalen.

Forbrukerinformasjon: 

Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022 

Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres)  
fra 1. januar 2022. 

Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,  

Norges Eiendomsmeglerforbund og EiendomNorge. 

Hva må du passe på som selger og kjøper? Les mer på neste side!



Vite mer? 

Les her!

Huseierne.no/boligsalg

Norsktakst.no

NEF.no

Forbrukerrådet.no

EiendomNorge.no

Hva må du passe på som selger?

	� Gi god og riktig informasjon!

	� Sørge for å dokumentere boligens tilstand med en 
godkjent tilstandsrapport.

	� Fylle ut egenerklæringen etter beste evne. 
Egenerklæringen er et viktig grunnlag for den 
bygningskyndiges videre undersøkelser og 
vurderinger, og for boligselgerforsikring om du 
ønsker det.

	� Feil eller mangelfull utfylling av egenerklæringen 
kan medføre ansvar for deg i form av regress eller 
avkortning av eventuell boligselgerforsikring.

	� Lese grundig igjennom tilstandsrapporten og 
salgsoppgaven for å sjekke at det ikke er feil eller 
misforståelser. Avhendingsloven og forskriften om 
tilstandsrapporter krever at opplysninger skal gis i 
klart og tydelig språk! 

	� Hvis du er usikker på om noe er relevant, eller om 
informasjonen er tilstrekkelig, bør du ta det opp 
med eiendomsmegler og den bygningskyndige – 
før informasjonen blir publisert!

	� Jo mer du opplyser, jo mindre risiko er det for at 
kjøper vil klage til deg etter salget. Spør hvis du 
lurer på noe – før informasjonen blir publisert!

Hva må du passe på som kjøper?

 � Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers 
beskrivelse i salgsprospekteten og selgers 
egenerklæring nøye. 

 � Du kan ikke klage på forhold som du har 
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i 
salgsoppgaven eller på andre måter.

 � Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad 
for å danne deg et bilde av hva du må regne med 
av kostnader og eventuelle arbeider på boligen 
fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det 
samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått 
utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete 
avvik, etter den standarden som boligen har. 
Oppgradering til dagens standard kan koste mer. 
For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller 
å etterisolere for bedre energibesparelse.

 � Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme 
som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av 
boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan 
det være avvik som ikke er beskrevet, men som du 
ikke kan klage på til selger. 

Den viktige tilstandsrapporten

En tilstandsrapport beskriver 
boligens tilstand samt 
skader eller avvik som den 
bygningssakkyndige har funnet 
ved sin undersøkelse. Den 
bygningssakkyndige vurderer 

boligen ut fra hva som kan 
forventes av en bygning på 
samme alder og type. Vurderingen 
gjøres i hovedsak opp mot 
hvordan det var vanlig å bygge og 
de reglene som gjaldt da boligen 

ble oppført. Forhold som er 
vanlige for bygningens alder, slik 
som slitasje og forringelse etter 
normal bruk, vil sjelden være noe 
du som kjøper kan klage på. 

Hva inneholder den nye tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten beskriver bygningsdeler og rom etter kravene i forskriften om 
tilstandsrapport. 

Noen bygningsdeler og rom omfattes ikke av minimumskravet til hva en 
tilstandsrapport skal inneholde. Dette gjelder blant annet tilleggsbygg slik som 
garasje og andre frittstående bygninger, støttemurer, etasjeskiller og utvendige 
trapper. 

Som selger kan du be om at disse vurderes av den bygningssakkyndige og tas med 
i tilstandsrapporten. Slik får du formidlet relevant informasjon til kjøper på en trygg 
måte. Det gir deg som selger lavere risiko for å motta klage og krav fra kjøper. 

NB: Dersom du tror boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at 

du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.
Forbrukerinformasjon  
om trygg bolighandel 
versjon 1, november 2021



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, 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 tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,
stenger og lignende, medfølger.
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7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

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

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 

 
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende 
trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er 
montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

 
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 
medfølger ikke. 

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. 
Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

 
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på 
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
 

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 
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HELP Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring

• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

Boligkjøperforsikring PLUSS

• Advokathjelp ved boligkjøpet og i 5 år fremover.

• Er kjøpers motvekt til selgers boligselgerforsikring.

• Gir deg advokathjelp hele veien til rettskraftig 

dom, om nødvendig.

• Advokathjelp i de viktigste rettsområdene  
i privatlivet.

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes samtidig med 
boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i 
tillegg. PLUSS fornyes årlig - om du ønsker det. 

Borettslag/aksjeleilighet:  Kr 5 900

Selveierleilighet/rekkehus:  Kr 8 900

Ene-/tomanns-/fritidsbolig, tomt:  Kr 12 900

Samboeravtale, ektepakt og arv

Forbrukerkjøp og håndverkertjenester

Utleie og naboforhold

Tomtefeste, veirett og andre servitutter

Plan- og bygningsrett

Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg

Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

Rett skal være rett. For alle.

“Vi unner ingen å stå alene”

Fra å vurdere om vi hadde råd til advokat, 

kunne vi vurdere om vi hadde råd til ny sofa.

Boligkjøperforsikring tegnes 

hos eiendomsmegler senest 

ved kontraktsignering og 

gir rett til advokathjelp 

inntil 5 år etter overtakelse. 

Forsikringen betales 

som del av oppgjøret 

ved boligkjøpet. PLUSS-

dekningen fornyes årlig ved 

faktura fra HELP. 

Egenandel kr 4 000 påløper 

ved takst, tvist eller 10 timer 

advokatbistand, avhengig 

av hva som kommer først. 

Meglerforetaket mottar 

kr 3 200/3 600/3 500 i 

kostnadsgodtgjørelse, 

avhengig av boligtype, samt 

et tillegg på kr 1 000 ved salg 

av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- 

og vilkårsendringer. Hvis 

premien ikke er innbetalt 

ved overtakelse, vil avtalen 

bli kansellert. For fullstendig 

informasjon om dekning og 

vilkår, se help.no

Har du spørsmål?  

Kontakt HELP på  

help.no/minside,  

telefon 22 99 99 99  

eller epost post@help.no

Rettsområder du får hjelp med
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til 
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter 
esignatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud 
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, 
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Nor-malt vil ikke et bud med forbehold bli 
akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med 
megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for-
bruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter 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.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 

budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle for-behold. Megler skal så snart som mulig bekrefte 
skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en 
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast 
eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger (slim at selgerhar fått

kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er 
da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får 
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør 
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man 
ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver 
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører 
at det foreligger en avtale om salg aveiendommen dersom 
budet i rett tid aksepteres av kjøper. Norges 
Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no -firmapost@nef.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-meglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på 
grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Ned-enfor gis en oversikt over de 
retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud 
på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
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på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder 
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GULAKSVEIEN 2



BUD PÅ HJEMMET

Navn på budgiver:   
Fødselsnummer:       
Adresse:       
Postnummer./Sted: 
Telefon, privat:       

Telefon, arbeid:       

Navn på budgiver:
Fødselsnummer:       
Adresse:       
Postnummer./Sted: 
Telefon, privat:       
Telefon, arbeid:       

E-mail:

 kroner: 

 (Med blokkbokstaver)

E-mail:

Gir herved bindende bud på overnevnte eiendom på kr:      
Omkostninger i henhold til salgsoppgaven kommer i tillegg  

Eventuelle forbehold/andre betingelser: 

Ønsket overtakelsestidspunkt: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

Sted/dato:      
Budgivers underskrift: 

FINANSIERING

Långiver  : 

Tlf: 

Egenkapital kr: 

Budet gjelder til og med den:  kl: 
(Budet er bindende til kl 16.00 neste virkedag desom budgiver 
ikke har angitt annen akseptfrist)

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg. Undertegnende er kjent med 
forbrukerinformasjon om budgivning. Budet er avgitt i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgave. 
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre ved inngivelse/endring av bud og/eller vilkår.

LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN LLEEGGIITTIIMMAASSJJOONN

Kontaktperson: 

Salg av eiendom, adr.:

Bank: 

Jeg/vi er fysisk(e) person(er) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Kontaktperson: Espen Øverås
Tlf:
Epost:

48434848
eo@notar.no

Oppdragsnummer: 12‑0190/        22
Adresse:

Salgsoppgavedato:

Gulaksveien 2, 4017 STAVANGER, gnr. 20, bnr.  
148, andelsnr. 427 i Kristianslyst 1 borettslag  
med orgnr. 954 812 944 i Stavanger  
kommune.

08.09.2022

NOTATER



NOTATER
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Følg budrunden live!

Vi gir deg muligheten til å følge budrunden minutt for  

minutt på vår hjemmeside.

WWW.NOTAR.NO/          LIVE‑BUDGIVNING/          

NOTAR.NO


