


PRISLISTE

DATERT 29.07.2016                                      ALLE ER 3-ROMS LEILIGHETER

Leilighet Etg. Snr BRA P-Rom FAST PRIS   Dok.avgift Omkostning* Totalt inkl. omk.

H0501 5 19    77 60 Kr         3.650.000 4800 2536 Kr          3.657.336
*Omkostninger inkluderer startkapital til sameiet, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument samt attestgebyr. 

Leilighetene er oppmålt av takstingeniør Marius Toft 29.01.16.  S-rom på 17 kvm inkluderer en innvendig bod på 
3 kvm og innglasset balkong på 14 kvm. I tillegg har man en ekstern sportsbod på ca 5 kvm.

SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

ANSVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER 
KARI BERLAND 
Mail :  kari.berland@em1.no                 
Mobil: 41073038

SISSEL BRATTFJORD
Mail: sissel.brattfjord@em1.no
Mobil: 48223642

PROSJEKTETS HJEMMESIDE
www.treetsameie.no

OPPGJØRSANSVARLIG
Oppgjør vil bli foretatt av EiendomsMegler 1, Postboks 250, 4066 Stavanger
Hovedoppdragsnr. 93140113

UTBYGGER/SELGER
BOB Eiendomsutvikling AS er hjemmelshaver.            
Prosjektleder for Treet: Ole Herbrand Kleppe

GENERELT
Salgsinformasjon og betingelser for kjøp inngår som del av prospektet for Treet, og er en del av grunnlaget for 
inngåelse av kjøpekontrakt.

Straks kjøpetilbudet er innlevert og akseptert vil det bli sendt ut akseptbrev med budlogg.  Kjøpetilbud og 
akseptbrev regnes som bindende avtale frem til kjøpekontrakt er signert.

TYPE EIENDOM
Prosjektet består av leilighetsbygg med 62 selveierleiligheter.
I underetasjen vil det bli bygget et parkeringsanlegg med 25 parkeringsplasser.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Treet Sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Sameiet vil bestå av 
både boligseksjoner og næringseiendom / anleggseiendom i underetasjen (parkeringsanlegg). Kjøper vil få skjøte 
på sin seksjon. Ved kjøp av leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner 



sammen med øvrige seksjonseiere. Egen seksjon eier man eksklusivt selv. Seksjonseierne får felles bruksrett til 
sameiets fellesareal. 

EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles 
infrastruktur, som for eksempel strøm til fellesarealer, skjøtsel av felles utearealer, felles forsikring, 
forretningsførsel etc. Kostnader for dette fordeles på bakgrunn av eierbrøk, se eget punkt om «Fellesutgifter til 
eierseksjonssameie».

MATRIKKEL
Gnr. 158, bnr. 865 i Bergen kommune. Eiendommen er seksjonert.

EIENDOMMENS ADRESSE
Damsgårdsveien 105. 

TOMT / BESKAFFENHET
Sameiets tomt består av gnr 158 bnr 865 og 93 og vil utgjøre ca 700 kvm. Bnr. 93 utgjør også en regulert offentlig 
plass mot Damsgårdsveien (ca 300 kvm) denne kan bli fradelt og overført Bergen kommune.

BYGGEÅR
2015

BYGGEMÅTE
Bygget etter TEK 2010. I tillegg er det bygget som PASSIVHUS
Sokkeletasje i betong. Oppføres i limtre reisverk og leilighetene i byggmoduler. Fasade i glass, tre og metall. 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST
Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

BRUKSAREAL (BRA)
3-roms leilighetene vil være fra 64 kvm BRA og vil i tillegg få en inn glasset balkong på ca13 kvm 
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger (omsluttede vegger er yttervegger). 
Da bygget er prosjektert har ikke megler ansvar for arealmålinger. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på 
arkitektens tegninger.

PRIMÆR ROM (P-ROM)
P-ROM 60 kvm. Dette er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.  
P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom – gang/vindfang/hall, soverom, garderoberom, bad, vaskerom, 
kjøkken og stue. 

AREALBEREGNING
Alle ledige leiligheter er oppmål av av takstingeniør Marius Toft 29.01.16 (se vedlegg).

VEI, VANN OG AVLØP
Felles privat anlegg frem til offentlig nett.  Varmt vann fra fjernvarmeanlegg.

KOMMUNALE AVGIFTER
Det tilkommer kommunale avgifter for hver leilighet. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr år. fra Bergen 
kommune/kemneren.  Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er et nybygg. For nærmere opplysning kontakt  
Bergen kommune, eller besøk www.bergenvann.no/regulativt_m_priser.html

LIGNINGSVERDI
Er ikke fastsatt da boligen ikke er tatt i bruk. Ligningsverdi blir normalt satt til  30% av markedsverdi. Se 
www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.



ENERGIMERKING
Bygges som passivhus. Kjøper vil motta energiattest for leiligheten.
Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

GARASJE/PARKERING
Det er parkeringsanlegg under «Treet». Parkeringsanlegget har beliggenhet i sokkeletasjene i prosjektet og bestå 
av 25 andeler. En andel tilsvarer en parkeringsplass. Parkeringsanlegget er seksjonert som en og organiseres 
som et eget sameie. Parkeringsanlegget under Treet vil bli knyttet sammen med parkeringsanlegget under 
Portalen (naboprosjektet) Det er mulig for eier av leilighet i Treet å kjøpe parkering i parkeringsanlegget i 
Portalen.  Ellers parkering i offentlig vei etter gjeldende regler.

Det vil bli sykkelparkering i  felles avlåst sykkelbod og ellers i leilighetenes egen sportsbod.

FELLESUTGIFTER 
Netto felleskostnader kr. 1.408,-
Kabel TV/internett      kr.    459,-
Totale felleskostnader kr. 1.867,-

Felleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, vask av 
fellesarealer ( vaktmestertjenester), forretningsførsel, drift av heiser og andre driftskostnader. Kommunale avgifter 
inngår ikke i fellesutgiftene.

Utbygger har på sameiets vegne inngå felles avtale om levering av TV og internettjenester med Canal Digital. En 
slik avtale har normalt en bindingstid på 3-5 år. Det er inngått avtale om en standardpakke, med mulighet for den 
enkelte til å utvide pakken for egen regning. Avtalen er bindende for alle sameierne.

Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter ble vedtatt på sameiets konstituerende sameiermøte
18/02-16. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene.

Som oppstartskapital til sameiet innbetales kr 20,- pr kvm BRA for hver leilighet. Oppstartskapitalen innbetales 
sammen med kjøpesum, og vil bli overført til forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått 
utbetalingsanvisning av sameiets styre. Oppstartskapitalen dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i 
Brønnøysund. 

Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader:
- Kostnader forbundet med TV/Bredbånd/IP-telefoni
- Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten
- Innboforsikring for den enkelte sameier
- Kommunale avgifter (faktureres direkte fra Kemneren i Bergen til den enkelte sameier
- Kostnader for parkeringsanlegg- for de som kjøper parkering (organiseres som eget sameie, med egne 

fellesutgifter)

VEDTEKTER
Det er utarbeidet vedtekter for sameiet. 

FORSIKRING
Sameiet har fullverdiforsikring i Tryg.
Kjøper må selv besørge innboforsikring.

SKOLEKRETS
Barnehage og skole i område, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune

UTLEIE
Leilighetene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets 
forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.  Kan ikke nektes uten saklig grunn.



TINGLYST SERVITUTTER
Det er ingen tinglyste servitutter på Gnr. 158 bnr. 865

Det vil bli tinglyst rettighet til gjennomkjøring via garasjeanlegget for tilkomst til fremtidig garasjeanlegg på 
naboeiendom B1 (se reguleringskart). 

Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for 
oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf lov om eierseksjoner.

Det gjøres særskilt oppmerksom på reguleringsplanen bestemmelse om offentlig gangveiforbindelse gjennom 
prosjektet. Denne vil innlemmes i felles uteområder og trappeforbindelser. Offentlige rettigheter vil bli tinglyst på 
eiendommen.

REGULERINGS BESTEMMELSER
Reguleringsformål:  Kombinerte formål.  PlanID 410200. Reguleringsplan ikrafttrådt:  21.09.2009.
Plannavn: Årstad. Gnr. 158 bnr 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 Brohodet. 
Kommer inn under Kommune(de)lplan(er): PlanID: 17330000, Plannavn Årstad. KDP Puddefjorden-
Damsgårdssundet. Reguleringsopplysninger kan sees hos megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i 
reguleringsplanen for området samtidig som det presiseres at senere reguleringsendringer vil kunne forekomme.

OVERTAGELSE
Leiligheten står klar til overtagelse innen 1 mnd etter akseptert bud. Ved spesielle ønsker må dette tas som 
forbehold i bud.

På overtakelsestidspunkt vil leiligheten være byggvasket. 

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før 
utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utskrevet 3 stk nøkler.

Krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike forhold utover 
normer/krav i Norsk Standard NS3420 3. utgave etter NBI-byggdetaljblad «520.008 Toleranser. Anbefalte 
toleranser til ferdige overflate for utførelse».
Forhold som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger.

BETINGELSER FOR KJØP

PRISER OG OMKOSTNINGER
Leilighetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter, uten forutgående 
varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til vedlagte prisliste.

FORKJØPSRETT
Det vil bli vedtektsfestet forkjøpsrett for BOB sine medlemmer ved videresalg av leilighetene.

ENDRINGER / TILVALGSMULIGHETER
Frist for endringer er utgått. Utbygger har oppgradert usolgte leiligheter.

 Lys 3-stavs eikeparkett
 Integrerte hvitevarer (stekeovn, Induksjon koketopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap) 
 Dusjvegger på bad
 Vegghengt toalett
 Downlights i kjøkken/stue, samt entrè og bad
 Innglasset balkong
 Hvitmalte vegger og hvite dører

FINANSIERINGSBEVIS
Ved innlevering av kjøpstilbud må det fremlegges finansieringsplan/bekreftelse på finansiering av hele 
kjøpesummen.

KJØPEKONTRAKT
Selger bruker standard kjøpekontrakt etter Avhendingslova. Det forutsettes at kjøpstilbud inngis på grunnlag av 
denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt kan fås 
ved henvendelse til megler.



VIKTIG INFORMASJON
Salgsprospekt og prisliste med megleropplysninger/prosjektbeskrivelse er utarbeidet for å orientere om 
prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett 
beskrivelse av leveransen.

Det foreligger pr. dags dato ikke endelige planer for bebyggelsen på nabotomter i reguleringsområdet. Selger / 
utbygger tar forbehold om reguleringsendring av nabo tomt, B1 og B3. 

Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. På alle illustrasjonsfoto, 3D illustrasjoner, 
modell, skisser, «møblerte» plantegninger m.m vil det fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen fra 
selger. 

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. 
Kjøper oppfordres til befaring/visning av leiligheten før et eventuelt bud inngis. 
Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. 
Overtakelse av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av seksjonene. Kjøper 
aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, 
samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Kjøper er kjent med, og aksepterer at den videre utbyggingen i Damsgårdssundet vil kunne bli til sjenanse inntil 
all aktivitet/utbygging i området er ferdigstilt. 

Slik eventuell sjenanse skal ikke anses som mislighold av kjøpekontrakten og ikke kunne være grunnlag for 
erstatningskrav mot selger eller andre som gjennomfører utbyggingen.

DIVERSE OPPLYSNINGER
Det gjøres oppmerksom på at sameiet vil ha legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for 
felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje 
ledd.
Selger har gitt megler fullmakt til å akseptere kjøpetilbud som samsvarer med den til en hver tid gjeldende 
prisliste.

LOVGRUNNLAG
Etter at boligene er ferdigstilt selges boligene etter Avhendingslova.

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierskapsloven, har seksjonseierne full 
rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert 
salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om hvem 
som er ny eier/leietaker.

Det tas forbehold om trykkfeil.

Kopi av følgende dokumenter kan fås ved henvendelse til megler:
VEDTEKTER, GRUNNBOKSUTSKRIFTER, REGULERINGSPLAN M/BESTEMMELSER OG INNKALLING TIL 
KONSTITUERENDE SAMEIEMØTE.

Oppdatert dato 05.04.16

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen 
Nygårdsgaten 13/15
5804 BERGEN
Telefon 02070
Telefaks 55 21 39 99
Org.nr. 958427700 MVA
e-post: kari.berland@em1.no
www.eiendomsmegler1.no





KJØPETILBUD TIL FAST PRIS -   TREET SAMEIE

SELGER/UTBYGGER:   BOB EIENDOMSUTVIKLING AS ORG.NR. 990260826
Hovedoppdragsnr.:  93140113
Oppdragsnr. denne leil:  

Medlemsnr. 
i BOB:

Gnr.: 158, bnr.: 93,95,842 i Bergen kommune Prosjekt:           TREET SAMEIE
Jeg / vi ønsker å inngå bindende avtale
på kjøp av Bolig/leilighetsnummer 

LEIL NR : 
NB! fylles ut

Ansvarlig prosjektmegler:       Kari Berland
Prosjektmegler                       Sissel Brattfjord

Mob:  41 07 30 38 Kari.berland@em1.no
Mob:  48 22 36 42 Sissel.brattfjord@em1.no

Jeg/vi tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger;  BOB Eiendomsutvikling om kjøp av ovennevnte 
bolig/leilighet. Kjøpet inngås i henhold til prisliste og prospekt med vedlegg datert:               samt dette 
kjøpetilbudet med informasjon og vilkår til følgende fast pris:

Fast pris jfr Prisliste -  Kr. 00/100
med tillegg av omkostninger jfr. Prisliste. Inngis i henhold til «prospekt» og «megleropplysninger med prisliste» og 
godkjenner betingelsene for kjøp. 

Budet gjelder t.o.m.: dato/kl :  

Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr. Kr.

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger eller megler 
er gjort kjent med budet. Bud er bindende for begge parter straks budet er signert og levert megler.

Kjøper 1: Personnr.:

Kjøper 2: Personnr.:

Adresse: Postnr./sted:

Epost: Epost:

Mob/tlf: Mob/tlf:

Dato: Dato:

Signatur kjøper 1 Signatur kjøper 2

Kopi av legitimasjon vedlegges kjøpetilbudet.




