CONSULENS BRYGGE

Consulens Brygge CB4, rev. 20.10.2020

KONTR A K T

KJØPEKONTRAKT
OM KJØP AV BOLIG UNDER OPPFØRING
LEILIGHET NR.
FOR MEGLER:
Oppdragsnr:
Formidlingsnr:

Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad
mm. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1,
første ledd bokstav b), avtale om bolig under oppføring, hvor avtalen også omfatter rett til grunn.
Mellom «Selger»
Selger: Kulimport Eiendomsutvikling AS		

Organisasjonsnummer: 916 166 907

Adresse: Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo
Selgers representanter er:
Navn: Odd Are Njå				

Telefon: 913 08 286

Adresse: Niels Juels gate 50				

E-post: oan@basebolig.no

Navn: Espen Ekeland				

Telefon: 458 69 055

Adresse: c/o Skanska Norge AS, P.B. 1175 Sentrum

E-post: espen.ekeland@skanska.no

og «Kjøper»
Kjøper						Fødsels-og personnr
Kjøper						Fødsels-og personnr
Adresse						E-post:
						Telefon
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SALGSOBJEKT OG TILBEHØR
(eierseksjon)

KONTR A K T

1

Kontrakten gjelder kjøp av nyoppført bolig i eierseksjonssameie SAMEIET CONSULENS
BRYGGE CB4.
Eierseksjonen vil ligge på eiet tomt som skal fradeles fra gårdsnummer 22 bruksnummer 12 i
Stavanger kommune. Selger er eier og hjemmelshaver til eiendommen.
Eiendommen er regulert i henhold til plan: Detaljregulering for Kullimportkaien, planid 2605P
datert 11.03.2019.
Selger besørger og bekoster seksjonering. Eierseksjonens endelige seksjonsnummer vil bli tildelt
når seksjonering er gjennomført. Eierseksjonen er foreløpig betegnet som leilighet nr. […].
Til eierseksjonen medfølger:
• Bruksrett (bod i fellesareal i kjeller)
• Andel av fellesareal på annen tomt (fellesrom/grøntområder, se vedtekter for
VELFORENINGEN CONSULENS BRYGGE)
• (Strykes for leiligheter uten parkeringsplass) Bruksrett eller andre rettigheter på annen tomt
(1 stk. parkeringsplass i felles parkeringskjeller ref. vedtekter for SAMEIET CONSULENS
BRYGGE CB4 og VELFORENINGEN CONSULENS BRYGGE
Det samlede salgsobjekt som overdras til Kjøper i henhold til denne kjøpekontrakten benevnes i
det følgende som Eiendommen.
Prosjektet er planlagt med 27 enheter. Kjøper plikter å sette seg inn i og følge sameiets vedtekter.
Et foreløpig utkast til vedtekter følger av kontraktens vedlegg 8. Vedtektene vil tilpasses og endres i
tråd med organiseringen av prosjektet og fastsettes endelig ved godkjent seksjoneringssøknad.
Eiendommen leveres som angitt i leveransebeskrivelsen og prospekt, som Kjøper er kjent med og
som følger som vedlegg 8 til denne kontrakt. Tegninger og illustrasjoner i prospektet er kun av
illustrativ karakter. Ved eventuelle avvik gjelder leveransebeskrivelsen foran prospektet og
tegninger.
Kjøper er kjent med at det med eierseksjonen følger et ansvar for å dekke sameiets andel av de
månedlige felleskostnadene. Eierseksjonens månedlige felleskostnader er ut fra blant annet
erfaringstall stipulert til kr […] for første driftsår. Kjøper er kjent med at felleskostnadene kan bli
justert som følge av sameiets vedlikeholdsbehov, vedtak i sameiet mv. Det tas forbehold om at
Selger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene i vedlegg 8
(Nøkkelopplysninger).
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2
KJØPESUM OG OMKOSTNINGER
Eiendommen overdras for en kjøpesum kroner […], heretter kalt «Kjøpesummen» som gjøres opp
på følgende måte:
Forskudd på kr. 100.000,- av Kjøpesummen			
kr
Sluttoppgjør innen dato for overtagelse			
kr
Kjøpesum						kr

100.000,[…]
[…]
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I tillegg til Kjøpesummen må Kjøper betale følgende omkostninger:
Dokumentavgift til Staten					kr
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten				
kr
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr.stk)			
kr
Gebyr for utskrift av panteattest				
kr
Startkapital til sameiet på 3 x fellesutgifter			
kr
Omkostninger i alt					kr

[…]
585,585,199,50
[…]
[…]

Kjøpesum og omkostninger, i alt				

[…]

kr

Omkostninger forfaller til betaling ved sluttoppgjør.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Vederlag for tilvalg/endringer i henhold til kontraktens punkt 9 kommer i tillegg, og forfaller
samtidig med sluttoppgjøret.

3
SELGERS PLIKT TIL Å STILLE GARANTIER
Selger skal straks etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom
Selger ikke oppfyller plikten til å stille garanti, har Kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem
til det er dokumentert at garantien foreligger.
		
Garantien skal gjelde frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av
Kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. Vederlag for tilvalg/endringer
vil ikke påvirke størrelse på Selgers garantistillelse.
Dersom Selger skal disponere Kjøpers forskudd på Kjøpesummen, skal Selger stille
selvskyldnergaranti fra bank/forsikringsselskap tilsvarende beløpet som skal disponeres, jf.
bustadoppføringslova § 47.

4
OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av eiendomsmegler/oppgjørsmegler, og alle innbetalinger etter
denne kontrakt skal innbetales til meglers klientkonto: […] med kid: […]
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Eie eiendomsmegling – Espen Eide & Partnere AS
Niels Juels gate 50, 4008 Stavanger
E-post: ee@eie.no
Organisasjonsnummer: 896 253 492

Kjøper skal betale et forskudd på kr. 100.000,- av Kjøpesummen, som forfaller 14 dager etter
signering av kjøpekontrakten. Forskuddet må være frie midler (ikke med pant i ny bolig).
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Oppgjør blir foretatt av:
Eie Økonomi AS
Postboks 4110
0217 Oslo
Orgnr. 990 025 983
Tlf. 22 52 01 11. E-post: oppgjor@eie.no
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Eiendommen er formidlet av:

Rentene av innestående på klientkonto tilfaller som hovedregel Kjøper. Dersom Selger stiller
garanti etter bustadoppføringslova § 47, godskrives Selger renter av innestående forskudd på
klientkonto. Kjøper og Selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør
mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd.
Kjøperen skal betale i henhold til avtalt betalingsplan. Kjøpesummen og omkostningene regnes
ikke som rettidig betalt før den er innkommet/valutert på meglers klientkonto. For å unngå
forsinket betaling fra Kjøpers side oppfordres Kjøper til å sørge for at Kjøpesummen er valutert på
klientkonto 3-5 virkedager før overtakelse, samt at eventuelt pantedokument i original må være
oppgjørsmegler i hende senest 5 virkedager før overtakelse.
Oppgjør/utbetaling til Selger kan først gjennomføres etter at følgende vilkår er oppfylt:
1) Overtakelse er gjennomført
2) Kjøper er registrert som hjemmelshaver i grunnboken
3) Midlertidig brukstillatelse foreligger

5
HEFTELSER
Utskrift av Eiendommens grunnbok datert 20.10.2020 er forelagt Kjøper. Kjøper har gjort seg
kjent med innholdet i denne jf. vedlegg nr. 3
Kjøper overtar Eiendommen med de heftelser som fremgår av grunnbokutskriften, med unntak av
pengeheftelser. Sameiet har legalpanterett for felleskostnader og andre krav som følger av
sameieforholdet jf. eierseksjonsloven § 31.
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
23.01.1945 205 Erklæring/avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. Vedr NSB
23.01.1945 206 Erklæring avtale
Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. Vedr NSB
25.09.2020 3081052 Bestemmelse om nettstasjon og elektriske ledninger/kabler
Adkomstrett for Lyse til drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Selger har rett til å tinglyse nye heftelser på Eiendommen som følge av krav fra det offentlige,
herunder heftelser som gjelder vei, vann og avløp, heftelser i forbindelse med gjennomføring av
reguleringsplanen og heftelser som følge av den forestående organiseringen av prosjektet.
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6
OVERTAKELSE
Ferdigstillelse av Eiendommen er avtalt til 30.09.2022.
Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle
om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det beregnes dagmulkt fra
det nye overtakelsetidspunktet.
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Senest 12 uker før ferdigstillelse av Eiendommen skal Selger gi Kjøper skriftlig melding om
endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge
innenfor overtakelsesperioden.
Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom Kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller
vilkårene nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.
Selger vil normalt innkalle til en ferdigbefaring ca. 2-4 uker før arbeidene vil være fullført, hvor
Eiendommen besiktiges av Kjøper og Selger (eller den Selger måtte oppnevne) i fellesskap. Selger
fører referat fra ferdigbefaringen.
Kjøper skal overta Eiendommen ved overtakelsesforretning. Selger skal innkalle til
overtakelsesforretning etter bustadoppføringslova § 15. Selger er ansvarlig for at det skrives
protokoll fra overtakelsesforretningen. Dersom det av rapporten fremgår at det foreligger mangler,
kan Kjøper holde tilbake beløp som sikkerhet for mangler/uferdig arbeid. Kjøper har rett til å
deponere omtvistet vederlag i henhold til bustadoppføringslova § 49.
Ved overtakelse inntrer følgende virkninger jf. bustadoppføringslova § 14:
a) risikoen for Eiendommen går over fra Selger til Kjøper
b) reklamasjonsfristene starter å løpe
c) eventuell dagmulkt stanser
d) Selger får krav på sluttoppgjør
Det presiseres at Kjøper fra overtakelse svarer for alle utgifter knyttet til eiendommen (strøm,
oppvarming, abonnement på TV/internett mv.), i tillegg til felleskostnader.
Overtar ikke Kjøperen boligen til fastsatt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, er Kjøper ansvarlig for
alle kostnader Selger blir påført som følge av manglende overtagelse.
Selger skal fremskaffe midlertidig brukstillatelse senest ved overtakelse. Ferdigattest vil normalt
ikke foreligge ved overtakelse, uten at dette regnes som mislighold.
Overtakelse av fellesarealer gjennomføres med styret. Kjøper gir med sin underskrift på denne
kontrakten styret (valgt blant Kjøperne), eventuelt representantene som er valgt av de fremtidige
eierne, fullmakt til å gjennomføre overtakelse av fellesarealer. Fullmakten innebærer også en rett
for styret til å beslutte eventuelt tilbakehold/deponering for ikke fullførte eller mangelfulle
arbeider på fellesarealene. Dersom styret ikke er valgt på overtakelsestidspunktet eller kun består
av medlemmer utpekt av Selgeren, skal Selgeren før overtakelsen innkalle de fremtidige eierne slik
at de velger minst 2 personer til å foreta overtakelsen.
Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt etter Kjøpers
overtakelse av boligen.
Selgeren skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at styret, eventuelt representantene som er
valgt av de fremtidige sameierne, samtykker i at det tilbakeholdte utbetales til Selgeren, eventuelt
deler av det tilbakeholdte beløp, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av
tilbakeholdte beløp.
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TINGLYSING/SIKKERHET
Eiendomsmegler/oppgjørsmegler foretar tinglysing av skjøtet når Kjøper har innbetalt fullt
oppgjør, inklusive omkostninger og eventuelle tilvalg/endringer. Dokumenter som skal tinglyses i
forbindelse med oppgjøret må snarest, og i god tid før overtakelse, overleveres eiendomsmegler i
undertegnet og tinglysingsklar stand. Alle dokumenter som skal tinglyses i forbindelse med
handelen skal foretas av eiendomsmegler.

Dersom Kjøper ønsker å overskjøte Eiendommen til nærstående, påløper et vederlag på kr 20 000
for Selgers/meglers merarbeid.
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Det må påregnes at ekspedisjon, tinglysing tar noe tid etter at overtagelse er gjennomført.
Det tas forbehold om at lang saksbehandlingstid i kommunen/Statens Kartverk knyttet til
tinglysing/seksjonering, kan føre til at overskjøting blir gjennomført senere enn planlagt. Senere
overskjøting som følge av slike forhold regnes ikke som forsinkelse.
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7

Selger har utstedt et pantedokument (sikringsobligasjon) til eiendomsmegler som lyder på et beløp
minst tilsvarende prosjektets verdi. Pantedokumentet inneholder også en urådighetserklæring.
Pantedokumentet er tinglyst, eller skal tinglyses, av eiendomsmegler. Pantedokumentet tjener som
sikkerhet for partenes rettigheter og plikter etter avtalen.
Eiendomsmegleren skal vederlagsfritt besørge pantedokumentet slettet når oppgjør mellom
partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning.

8
SELGERS UTFØRELSE, ENDRINGER
Kjøperen gjøres oppmerksom på at det i overganger, slik som mellom vegg/vegg og vegg/tak, kan
forekomme sprekkdannelser i tapet, maling og lignende som følge av krymping av betong, treverk
eller plater, uten at slike forhold er å anse som en mangel.
Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer
boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir rett til endring av vederlaget. Selgeren skal så langt
det er praktisk mulig informere forbrukeren om slike endringer.
Selger har rett til å endre disponeringen av fellesarealer frem til overtagelse av fellesarealene,
herunder å selge f.eks. ekstra bod- og parkeringsplasser til enkelte seksjonseiere.
Det tas forbehold om at Selger kan bestemme endelig utforming av felles- og uteareal. Selger
forbeholder seg retten til å foreta fordeling av boder og eventuelt parkeringsplasser (dersom
parkeringsplasser er omfattet av avtalen).

9
ENDRINGER/TILLEGGSARBEIDER
Prosjektet og dets priser er basert på at byggeprosjektet skal gjennomføres rasjonelt og med
serieproduksjon. På denne bakgrunn har Selger utarbeidet en særskilt tilvalgsliste for å bestille
endringer i utførelse. Kjøperen gjøres oppmerksom på at endringer ut over tilvalgslisten er ikke
standardiserte, og forbundet med særskilte kostnader bl.a. til prosjektering, administrasjon mv.
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Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med de
avtalte ytelser, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er
til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre
endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers
interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse
av pristilbud, tegninger, m.v. jf. bustadoppføringslova § 44. Selger har videre rett til å kreve at
Kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes.
Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med
mer enn 15 %, jf. bustadoppføringslova § 9.
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Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Dersom det inngås kjøpekontrakt etter
igangsetting, er Kjøper kjent med at frister for tilvalg kan være utgått.
Kjøperen skal meddele endringer og eventuelle tilleggsarbeider skriftlig. Alle meldinger skal være
Selger i hende, senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets
fremdriftsplan.
Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som det opprinnelig avtalte
salgsobjektet.

10
ETTÅRSBEFARING
Selger skal med rimelig frist sørge for at det skriftlig innkalles til ettårsbefaring når det er gått om
lag ett år siden overtakelsen, jf. bustadoppføringslova § 16. Selger skal føre protokoll på samme
måte som ved overtakelsesforretningen. Protokollen skal underskrives av begge parter.

11
SELGERS KONTRAKTSBRUDD
Er Selgers ytelse forsinket i henhold til bustadoppføringslova § 17, kan Kjøper holde igjen hele
eller deler av Kjøpesummen, kreve dagmulkt, erstatning eller heve avtalen.
Dersom det foreligger en mangel i henhold til bustadoppføringslova, kan Kjøper gjøre gjeldende
slike krav som følger av bustadoppføringslova kapittel IV, herunder retting av mangel, tilbakehold
av kjøpesum, prisavslag, erstatning eller heving.
Kjøper må gi Selger mulighet for utbedring innenfor normal arbeidstid, og normalt til de tider
Selger ber om. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse avsluttes.
Selgeren er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende vedlikehold eller Kjøpers bruk av
Eiendommen.
Kjøper mister retten til å gjøre mangler gjeldende dersom det ikke reklameres innen rimelig tid
etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen 5 år jf.
bustadoppføringslova § 30. I tillegg gjelder fristene i foreldelsesloven.
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KJØPERS KONTRAKTSBRUDD
Er Kjøpers betaling eller annen medvirkning ikke oppfylt til avtalt tid eller til tidspunkt Selger kan
kreve etter bustadoppføringslova §§ 46, 47, 50 og 51, kan Selger stanse arbeidet og kreve
tilleggsvederlag, kreve rente og erstatning for rentetap eller heve avtalen og kreve erstatning i
henhold til bustadoppføringslova kapittel VII. Ved forsinket betaling som utgjør et vesentlig
kontraktsbrudd, kan Selger heve kontrakten.

Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende
sats, jf. forsinkelsesrenteloven.
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Kjøper har rett til fristforlengelse med betalingen dersom vilkårene i bustadoppføringslova § 51 er
oppfylt.
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12

Selger tar forbehold om å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold i de tilfeller
hvor Kjøper har overtatt bruken av boligen og/eller skjøtet er tinglyst jf. bustadoppføringslova §
57 annet ledd.

13
FORSIKRING
Selger holder bygningene brannforsikret som bygg under oppførelse i byggetiden. Ved overtakelse
går forsikringsplikten over på sameiet. Før innflytting av første bolig tegner Selger en ordinær
huseierforsikring for sameiets regning.
Forbrukeren må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

14
AVBESTILLING
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova kapittel VI. Slik avbestilling gir
Selger rett til økonomisk kompensasjon.
Dersom Kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse, betaler Kjøper et avbestillingsgebyr,
jf. bustadoppføringslova § 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av Kjøpesummen.
Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes Selgerens krav på
vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

15
SELGERS FORBEHOLD
Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:
Selgeren tar ikke forbehold.

143

CONSULENS BRYGGE

Som følge av Coronaviruset gjøres det oppmerksom på at det kan oppstå utfordringer knyttet til
leveranser og forsinkelser som følge av endrede betingelser i leverandørkjedene og nasjonale og
internasjonale tiltak og retningslinjer/råd. Selger vil for holde seg til retningslinjer gitt av
Folkehelseinstituttet og/eller andre relevante nasjonale instanser. Selger tar som følge av dette
forbehold om konsekvenser for fremdrift og dato for ferdigstillelse i punkt 6. Selger vil varsle
kjøper uten ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser inntreffer.

16
SÆRLIGE BESTEMMELSER
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Ved evt. motstrid mellom bestemmelser i punkt 17 og bestemmelser i punkt 1-16, gjelder
bestemmelsene i punkt. 17.
16-1 Sameiet Consulens Brygge CB4
Selger vil i forbindelse med overleveringsfasen innkalle til et sameiermøte, hvor blant annet valg av
styre og forretningsfører vil bli saker.
16-2 Spesielle forhold i byggetiden
Kjøper er innforstått med at utbyggingen av prosjektet Consulens Brygge vil pågå over flere år, og
området står foran en storstilt transformering. Felt rundt BB4 er det første feltet som Selger
planlegger å bygge, og planlegger deretter å bygge felt rundt BB3, BB2, BB1 og BS1 og BS2. Alle
feltutbygginger/salgstrinn har forbehold om tilfredstillende salg og interne/offentlige
godkjenninger og er videre avhengig av at disse løftes før videre utbygging av prosjektet Consulens
Brygge.
I tillegg skal det gjennomføres større infrastrukturtiltak.
Kjøper er innforstått med, og aksepterer de ulemper som naturlig følger med ved utbyggingen av
prosjektet Consulens Brygge, også etter at innflytting har funnet sted.
16-3 Digital boportal
Selger benytter en digital boportal, hvor all kommunikasjon mellom Kjøper og Selger vil foregå.
Kjøper må logge inn/opprette brukerprofil for å ikke gå glipp av viktig informasjon.
Dersom det er flere kjøpere, aksepterer de ved signering av denne kontrakt at kun én av kjøperne
forplikter den/de andre i den digitale boportalen
Tilvalg bestilles gjennom den digitale boportalen.
Partene er enige om at den digitale boportalen benyttes som elektronisk kommunikasjon og at
dette oppfyller skriftlighetskrav i bustadoppføringslova, jf. § 6 bokstav a.
De generelle vilkårene til den digitale boportalen følger i vedlegg 7
16-4 Videresalg
Videresalg av kontraktposisjon krever Selgers forutgående skriftlige samtykke.
Videresalg fra forbruker (Kjøper 1) til forbruker (Kjøper 2) gjennomføres ved transport. Selgers
«Avtale om transport av kjøpekontrakt» skal benyttes.
Ved videresalg fra næringsdrivende (Kjøper 1) til forbruker (Kjøper 2) må det inngås en egen
kjøpekontrakt mellom Kjøper 1 og Kjøper 2, som oppfyller reglene i bustadoppføringslova jf. § 1
(1) bokstav b). Kjøper må selv besørge og bekoste en slik salgsprosess. Selgers garantier i henhold
til punkt 3 overføres ikke til det nye kontraktsforholdet.
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16-6 Informasjon om skjeggkre
Skjeggkre ble første gang allment kjent i Norge i 2014 og utbredelsen har spredt seg raskt.
Folkehelseinstituttet har informert om at de har kommet frem til en effektiv og sikker
bekjempelsesmetode for skjeggkre. Skjeggkre vil sjeldent komme inn i boligen sammen med
bygningsmaterialer. Det er imidlertid påvist at skjeggkre ofte kan komme inn med pappemballasje
eller med personer via vesker, klær eller lignende. Skjeggkre kan spre seg fra en enhet til den neste.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering.
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16-5 Sanksjonslister
Sanksjoner og restriktive tiltak er virkemidler i internasjonal politikk for å få personer, enheter,
grupper eller stater til å endre politikk eller handlemåte ved trussel mot fred, sikkerhet og terror.
Kjøper garanterer at verken Kjøper (eller dets eiere) er oppført på sanksjonslister eller restriktive
tiltakslister vedtatt av den Europeiske Union, Norge, FN, Storbritannia eller USA og at Kjøper
ikke vil bli overført til personer eller juridiske enheter som er oppført på slike lister. Dersom
Kjøper (eller dets eiere) blir oppført på slike lister, har Selger rett til å heve kontrakten med
umiddelbar virkning.
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Kjøper betaler et gebyr på kr. 50 000 for Selgers merkostnad som følge av videresalget.
Videresalg av kontraktposisjon tillates ikke de siste 6 uker før overtakelse.

16-7 Oversikt over dispensasjoner i rammesøknad
Kommunen gir dispensasjon fra utforming/materialbruk av balkong i plan 2605P
jf. pbl § 19-2.

17
TOLKINGSREGLER
Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder
yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for
denne kontrakten foran standardiserte bestemmelser.
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18
VEDLEGG
Vedleggene opplistet i dette punkt 18 anses som en del av kontrakten. Kjøper har fått
dokumentene nedenfor og gjort seg kjent med innholdet.
1. Bustadoppføringslova
2. Kontrakttegning av leiligheten datert […], kjøkkentegning datert […],
baderomstegning datert […]
3. Grunnbokutskrift
4. Sameiebudsjett (i prospekt, se Nøkkelopplysninger)
5. Situasjonsplan (i prospekt)
6. Prisliste
7. Libitum – generelle vilkår
8. Salgsoppgave (prospekt) med vedlegg datert […]:
• Leveransebeskrivelse
• Nøkkelopplysninger
• Vedtekter
• Utomhusplan
• Reguleringsplan, kart og bestemmelser

3D-illustrasjon, Consulens Brygge sett fra fjorden. Merk at illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av
standardleveransen. Fasadeuttrykk vil avvike på ferdig bygg. Andre bygg, beplantning og vegetasjon på tomten ellers er ikke endelig prosjektert.
Stiplede linjer viser plassering av antatt kommende bebyggelse i nærområdet. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme.

SIGNATUR
Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt
eksemplar og ett beror hos eiendomsmegler (alternativt signert ved elektronisk signatur).
Sted/dato:

Selger (e)					

Kjøper (e)
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Sted/dato: 				
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