KIRKEGATA 7
SENTRUM

MIDT I SENTRUM
finn din bolig på
www.kirkegata7.no
Kirkegata 7. Nærmere byen kommer man ikke!
36 nye leiligheter alle med egen parkeringsplass.
Heis. Felles takterrasse.

Det bemerkes at alle bildene i denne
salgsoppgaven er illustrasjonsbilder. endringer
kan forekomme.

Kirkegata 7, 8622 Mo I Rana

Totalpris inkl. omkostninger

Fra kr 3 053 960

til kr 9 533 960

Innskudd

Fra kr 1 515 000

til kr 4 755 000

Omkostninger
Fellesgjeld
Felleskostnader
Bra/P-rom

kr
Fra kr 1 510 000

28 960
til kr 4 750 000

kr

5 764 - 13 611 pr.
mnd.

ca. 54 - 126 / 54 - 126 m²

Ant. sov.
Tomteareal
Eiendomstype

NØKKELINFORMASJON

Adresse

1-3
ca. 1 727 m²
B/l-leilighet

Selger er ansvarlig for å energimerke boligen senest i forbindelse med
utstedelse av ferdigattest.
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Oppdragsansvarlig:Gisle Kallestad, tlf: 950 60 110
gisle.kallestad@em1nn.no
Megler 2: Tina Jakobsen, tlf: 915 49 363
tina.jakobsen@em1nn.no

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

Vi anbefaler deg å lese nøye gjennom salgsoppgaven. Uansett hvilke spørsmål du
har, er det bare å ta kontakt med oss.

MEGLER

Hovedmålet med denne salgsoppgaven er å gi deg nettopp all informasjonen du
trenger, slik at du har det beste grunnlaget for å bestemme deg for om du ønsker å
kjøpe eller ikke.

Lykke til!
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INFORMASJON OM PROSJEKTET

PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET

Sentral beliggenhet i sentrum med kort vei til alt av byens fasiliteter. Her kan
du nyte det urbane liv med å besøke teater, restauranter eller gå en fin tur langs
strandpromenaden.
ADRESSE

Kirkegata 7, 8622 Mo I Rana
REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 20, bnr 521 og gnr. 20 bnr 581. Tomtene kan bli sammenføyd.
AREAL

BRA (Bruksareal): fra ca. 54 - til ca. 126 kvm
P-ROM: fra ca. 54 - til ca. 126 kvm
Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter
tegninger.
Arealene er oppgitt som ca areal, og nøyaktig areal vil først bli klart etter
byggets ferdigstillelse. Kjøper må finne seg i avvik opptil 5 % uten å ha noe krav
mot selger. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på
tegningene. Se vedlagte prisliste for arealer pr. leilighet.
INNHOLD

Kirkegata 7 består av 36 leiligheter, næringsareal og felles parkeringskjeller.
Eiendommen har 5 etasjer. Eiendommen består pt. av 2 tomter som utbygger
kan sammenslå. Bygget vil før overtakelse seksjoneres av utbygger hvorav
næringsdelen vil bli en seksjon og borettslaget en seksjon samt fellesareal.
Leilighetene er fordelt slik:
3 stk 2-roms leiligheter, 28 stk 3-roms leiligheter og 5 stk 4-roms leiligheter.
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Leilighetene er gjennomgående og de store vindusflatene slipper inn
maksimalt med lys, og sommeren kan nytes til de fulle på de store balkongene.
Det tilbys god kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø som gir
gode rammer for en svært behagelig hverdag. Livet blir lettere når du kan ta
heisen fra parkeringsanlegget i kjelleren og opp til svalgangen hvor leilighetene
ligger.

Det følger med en parkeringsplass og en sportsbod til hver leilighet. Utbygger
vil tildele disse til hver enkelt leilighet før overtakelse. Parkering/bode vil bli på
sameiets/borettslagets fellesareal.
STANDARD

Leilighetene vil få følgende standard.
Entrê
Gulv: Flis 30x30.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur/ Porttelefon.
Vannbåren varme.
Gang
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Røykdetektor. Vannbåren varme.
Kjøkken
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Takarmatur/ Lysarmatur med dobbelt stikk under overskap på kjøkken. Ett
greps kjøkkenbatteri, Oras Classica el. tilsv. Vannbåren varme.

Stue
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Røykdetektor. Uttak for TV/internett. Vannbåren varme. Utgang til terrasse/

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Kjøkkeninnredning fra Norema er designet av interiørdesigner og leveres i et
moderne uttrykk. Plassering av ventilasjon, sluker og vanntilførsler er fast og
kan ikke endres. Hvitevarer er inkludert i leveransen. Alle hvitevarer er i
integrert utførelse og av merke whirlpool. Komplett kjøkken inkluderer:
platetopp, komfyr, oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys.
Vegg mellom benkeplate og overskap leveres sparklet og malt.
Kjøkkenventilator tilpasset øvrig innredning. Benkeplater leveres i laminat.
Detaljerte kjøkkentegninger kan sees hos megler. Alle skap leveres med
demping og justerbare hengsler.
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INFORMASJON OM PROSJEKTET

balkong.
Bad
Gulv: Flis 30x30. Mosaikk i nedsenkt i dusjgrube.
Vegger: Flis 20x40. Mosaikk i ett felt på vegg.
Himling: Våtromstak Takarmatur.
Dobbel stikkontakt. Speilbelysning. Uttak for vaskemaskin (gjelder kun
leiligheter uten vaskerom). Varmekabel i gulv.
Vaskerom (kun 105, 205, 305, 404 og 504)
Gulv: Flis 20x20, Sokkelfliser.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur.
Stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. Uttak for vaskemaskin,
Utslagsvask. Vannbåren varme.
Bod (alle forutenom 104, 105, 204, 205, 304, 305, 404 og 504)
Gulv: Parkett
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/tre sparklet og malt. Takarmatur. Doble stikkontakter.
Ingen varmekilde. Det leveres stikkontakt for panelovn.
Soverom
Gulv: Parkett 3 stavs hvitlasert eik.
Vegger: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt.
Himling: Gips/betong og eller gips/tre sparklet og malt. Takarmatur. Ingen
varmekilde. Det leveres stikkontakt for panelovn.
Terrasse/ Balkong
Gulv: Tremme- golv på betong.
Himling: Ubehandlet betong himling / Evt lydhimling der det er krav.
Utelamper. Dobbel stikkontakt. Innglassing er tilvalg og pris vil bli gitt på/etter
tilvalgsmøtet. Tilvalgsmøtet vil bli etter bekreftet byggestart.
Bod på terrasse/ balkong
Gulv: Tremme- golv på betong.
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Himling: Ubehandlet betong himling.
Sportsboden er låsbar og oppføres med skillevegger med heldekkende plater.
Gulv i betong.
Viser til leveransebeskrivelsen for enda flere detaljer om bygget/leilighetene.
Det gjøres oppmerksom på at noen soveromsvinduer vil få securoventiler
isteden for åpningsbare vinduer.
Innbo, løsøre og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke i
handelen.
ANTALL SOVEROM

1-3
Se for øvrig vedlagt tegninger pr. leilighet og prislisten.
ETASJE

1-5
EIERFORM

Andel

BOLIGTYPE

B/l-leilighet
BYGGEMÅTE

Inngangsparti, trapper og heis
- Felles hovedinngangsdører utføres i aluminium med glass i hovedfelt. Øvrige
fellesdører fra garasje, sluse, trapperom etc. utføres i henhold til forskriftskrav.
- Trappe- og heisrom bygges i betong eller mur og eller malt tre
- Utvendige trapper, rekkverk på svalganger er i stål.
- Det leveres heis med standard innredning i heiskupé og med automatiske
dører. Heis tilfredsstiller krav ift. Sykebåre.
Borettslaget overtar servicekontrakt med heisleverandør.
- Postkasseanlegg leveres med systemnøkkel
- Belysning på vegger og i tak monteres i henhold til forskriftskrav

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Ved kjøp av en andelsleilighet kjøper du en bolig i et borettslag. Borettslaget
eier eiendommen, men du kjøper en eksklusiv bruksrett til en bestemt leilighet.
Eierrettigheten registreres hos Statens kartverk, Borettslaget styres av
vedtekter, og det er derfor viktig at du setter deg godt inn i disse. Det er
årsmøtet i borettslaget som fastsetter størrelsen på felleskostnadene.
Eierforholdet reguleres av borettslagloven.

Vegger hvor det er trepanel, vil bli levert med Royalimpregnert kledning, samt
noe malt kledning som er grunnet og malt 2 strøk der uttrykket på bygget
tilsier at det skal være malt kledning. Det kan også bli noe platekledning/malt
brannpanel der det er brannkrav som leveres ferdig behandlet.
Det vil bli noen søyler for bæresystem på balkong/svalgang.
Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil bli bestemt senere i
prosjekteringsfasen.
Yttervegger utføres med isolert bindingsverk, eller kompaktvegger der det er
brannkrav.
Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie aluminiumsbelagte trevinduer med klart
energiglass.
Terrassedører leveres malte og med klart energiglass.
Karmene leveres hvit innvendig.
Gerikt/belistning leveres med synlig stiftehull.
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Dekkene mellom leilighetene er utført med betong.
Gulv i parkeringskjeller utføres i betong- og / eller belegningsstein.
Gulv i sportsbod leveres med impregnert (støvbundet) betong.
Yttertaket er isolert på oversiden og tekket. Gesimser leveres med beslag og
takrenner og nedløpsrør leveres i metall.
Gulv på terrasse leveres med overflate av Møre Royal og kombinasjon av
glassrekkverk/tett rekkverk i annen utførelse.
Gangadkomst til leilighetene og felles innkjøring til parkeringskjeller leveres
med asfaltdekke.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

For komplett beskrivelse, se selgers leveranse-/byggbeskrivelse som ligger
vedlagt i salgsoppgaven.
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Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard
prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter
kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen,
herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt.
Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til
normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle
vinduer leveres med åpningsmulighet.
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og
konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert
som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder
også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke
redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i
prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av
partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de

forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten
ugrunnet opphold.
Det er leveransebeskrivelsen fra utbygger som ligger vedlagt i
salgsoppgaven som til en hver tid gjelder.
OPPVARMING

Leilighetene får vannbåren gulvvarme i entre, gang, stue og kjøkken. I de
leilighetene der det er vaskerom er det vannbåren gulvvarme. Vannbåren varme
leveres av Mo Fjernvarme. Elektriske varmekabler på bad.
Det er ikke vannmåler pr leilighet og fjernvarmen betales ut fra størrelse på
leiligheten.
ENERGIMERKING

Det er selgers/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for
eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G.
Selger antar at prosjektet vil oppnå minimum energiklasse C - lys grønn - for
alle leilighetene.
Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på
grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i
forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.
FELLESTOMT

PARKERING/GARASJE

Det følger med en parkeringsplass pr. leilighet i felles parkeringskjeller.
Parkeringsplassene fordeles av utbygger. Næringsarealet vil disponere egne
parkeringsplasser i parkeringsanlegget og vil følgelig ha nødvendige rettigheter
i denne forbindelse. Det er 8 gjesteparkeringsplasser som tilhører borettslaget.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Tomteareal er ca. 1 727 kvm på eiet tomt. Kjøper må akseptere avvik på
tomtestørrelsen da det angitte ikke er oppmålt enda.
Borettslaget blir en del av eierseksjonssameiet, og det er eierseksjonssameiet
som eier fellesarealer. Borettslagets fellesarealer er kun de arealene som er
innenfor seksjon 2 (boligdelen). Næringsarealet er ikke en del av borettslaget,
men en del av eierseksjonssameiet. De vil få rett via eierseksjonssameiet til
nødvendig fellesarealer. Selger tar forbehold om at overnevnte kan reguleres
nærmere i vedtektene. Utbygger leverer totmen iht. utenomhusplanen.

Det er 2 handikapplasser. Tildeling av handikap plasser gjøres av styret og man
må kunne dokumentere at man har behov for handikapplass.
Port i parkeringskjeller har elektrisk portåpner og det følger med en portåpner
pr. leilighet.
Lading av El-bil/Hybrid:
Det vil være mulig å etablere lader for elbil i parkeringskjeller. Dette tas ifm
endringsmøte og er et tilvalg/ tillegg i pris for kjøper. Det vil kunne være en
begrensning hvor mange leiligheter som kan få el-bil lading. Hver el. bil lader
betaler for sitt forbruk.
SAMEIEBRØK

Antatt sameiebrøk:
Næring: snr. 1. BRA 462,
Borettslaget. snr. 2. BRA 2 930, inkl. garasjeplassene til brl.
Totalt BRA 3 392.
BYGGEÅR

Ca. 2020/2021
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PRIS

Innskudd fra kr 1 515 000- til kr 4 755 000
Andel fellesgjeld fra kr 1 510 000- til kr 4 750 000
Omkostninger kr 28 960
Totalpris inkl. andel fellesgjeld og omk. fra kr 3 053 960 - til kr 4 778 960.
Spesifisert prisliste på den enkelte enhet følger vedlagt.
OMKOSTNINGER

kr 28 960
Kr 28 000 i omkostninger for stifting av borettslaget, dokumentavgift m,m.
kr 480 for tinglysning av skjøte
kr 480 for tinglysning av pant
Det tas forbehold om endringer i gebyrer. En eventuell økning av offentlige
gebyrer må dekkes av kjøper.
BETALINGSBETINGELSER

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.
(Finansieringsbevis/bekreftelse på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14
dager etter kontraktsignering).
Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976
nr. 100.
TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren og/ eller entreprenør skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller
tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider
såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan
selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på
tilleggsvederlag.
Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved
overtakelsen.
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll
av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle
rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med
gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
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Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige

transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon
som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som
ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være
et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at
meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.
SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse/overtakelse.
FELLESKOSTNADER/FELLESKOSTNADENE INKLUDERER

Felleskostnader fra kr 5 764 til kr 13 611,-.
Felleskostnadene inkluderer renter på fellesgjeld, komm.avg, HAF, felles
bygningsforsikring, vask av fellesarealer, honorar til forretningsfører,
avsetning til vedlikehold, brøyting/utv. stell, sikringsfond og kabel
TV/internett.
AVDRAG, RENTEKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER TOTALT ETTER
AVDRAGSFRI PERIODE

Felleskostnader etter avdragsfri periode (10 år etter ferdigstillelse) fra kr. 7 563
til kr 19 269. Se vedlagte prisliste.
SIKRINGSORDNING

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og avløp.
INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Bredbånd og TV-uttak med ett uttak for kabel-TV og data/IP-telefoni i stue.
Anlegget leveres klart til bruk. Grunnabonnementet betales av beboerne over
felleskostnader. Hver enkelt beboer har anledning til å oppgradere hastighet på
data og utvide TV-pakken etter direkte avtale med leverandør
Leverandør: Signal bredbånd.

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Når alle leilighetene er solgt vil borettslaget bli forsøkt innmeldt i
borettslagenes sikringsfond. Det gis ingen garantier for at borettslaget blir
innmeldt.

REGULERINGSFORHOLD

Detaljregulering for Fr. Nansens gt 10 og 12 og Kirkegata 7. Plan ID 2039
Fr. Nansens gate 8 (det orange trehuset rett over gaten) Her er det ferdig
regulert inn et leilighetsbygg på 7 etasjer.
Parkeringsplassen rett fremfor blokka (rett ved Saga Pub) i Kirkegata 1 er det
regulert til kontor og forretning.
Meierikvartalet er regulert til bolig og næring og det må påregnes at det kan bli
bebygd ihht reguleringsplan. Byggehøyen mot Kirkegata er 5 etasjer bolig over
et næringsareal.
Tomten ved jernbanestasjonen (gamle taxitomten) er regulert til
forretning/kontor/bolig/undervisning og hotell.
Det er lagt til rette for bygging av et signalbygg i form av et høyhus i nordre
ende av Midtre kvartal i plan. Høyhusets utforming skal utføres i høy
arkitektonisk kvalitet og tilføre byen en positiv, tiltrekkende og iøynefallende
karakter. Minste avstand som tillates mellom høyhuset og byggegrense mot
Kirkeaksen på kote 18,3 er 8 meter. Maksimumsbredden på høyhuset er 15
meter på kote + 18,3. Høyhusets fasade tillates utskrådd mot Kirkeaksen i en
vinkel på inntil 8 grader opp til kotehøyde 45,5. Høyhuset skal benyttes til
hotell. Boligene er regulert til totalt 7 etasjer inkl to etasjer med næringsareal.
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Tomtene rundt jernbanen og busstasjonen er regulert som jernbane og
kollektivanlegg. Det er regulert inn flere lameller (bygg) som har maks
kotehøyde på 34 meter.
Ubebygde tomter kan bli omregulert slik at det kan gå utover sol og
utsiktsforhold. Hvis de regulerte tomtene blir bebygd ihht reguleringsplan vil
det gå ut over sol og utsiktsforhold i Kirkegata 7.
RADON

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Leilighetene har ingen utleie og det er derfor ikke krav til radonmåling.
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Andre
opplysninger

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god
margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå
forsinkelser i byggeprosessen.
UTOMHUSAREALER

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

Helgeland Bolig AS

Overtakelse kan ikke nektes av kjøper selv om
utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av

OVERTAKELSE

utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelsen skal
manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i

Selgers frist til å ha boligen klar til overtakelse er avtalt til

overtakelsesprotokollen. Kjøper kan utøve tilbakehold av

ca 20 - 24 måneder etter at forbeholdene (se punkt selgers

nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for

forbehold) er bortfalt eller trukket og at

manglene. Alternativt kan selger stille garanti for

igangsettelsestillatelsen er gitt. I tillegg kommer

ferdigstillelsen.

prøvedriftsperiode på 2 uker før endelig overtakelse.
Ovennevnte oppfordring om tilbakehold gjelder også for de
Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle

forhold som eventuelt gjenstår for å få ferdigattest.

forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke
er oppfylt. Selger skal uten ugrunnet opphold gi kjøper
skriftlig melding om når (dato) forbeholdene i henhold til
ANDRE OPPLYSNINGER

dette er bortfalt/frafalt.

FERDIGATTEST/MIDLERTID BRUKSTILLATELSE

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller

Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den

ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før

avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger

midlertidig brukstillatelse foreligger.

skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det
nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte

Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo

overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14

boligen/ta boligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan

kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra

medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra

det nye overtakelsestidspunktet.

kommunen. Ved å velge å overta før ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse foreligger stopper kjøpers

Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er

eventuelle krav om dagbøter.

nevnt i bustadoppføringslova §11 er oppfylt.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og

midlertidig brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller

overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på

ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før

eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de

midlertidig brukstillatelse foreligger.

øvrige boligene, næringsareal, fellesarealer, tekniske
installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å

Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo

overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det

boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke

gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på

overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav

fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av

om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å

hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på

velge å overta før ferdigattest eller midlertidig

overtakelsesdagen.

brukstillatelse foreligger stopper kjøpers eventuelle krav
om dagbøter.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt
det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpsummen

Leilighetene overleveres med ferdigattest eller midlertidig

skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen

brukstillatelse.

er overført.
FORRETNINGSFØRER

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse
tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
foreligger.
Boligen skal overleveres i ryddet og byggerengjort stand.
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MOBO Helgeland er forretningsfører.
Pb 1013, 8602 Mo i Rana. Ranheimgata 5, 8622 Mo i Rana

ADGANG TIL UTLEIE

Lovpålagt rettighet til borettslaget/sameiet blir tinglyst før

Borettslaget må godkjenne utleie og hovedregelen er at eier

overtakelse.

selv har bebodd eiendommen i ett av de to siste år.
Framleie kan da skje for inntil 3 år. Andelseier er ansvarlig

Selger bærer risikoen for at kjøper kan få tinglyst skjøte

for at bestemmelsene i ordensreglene blir overholdt av

uten andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med

leietaker. Andelseier har mulighet til å overlate bruken av

i handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av det

boligen inntil 30 døgn i løpet av året, jfr § 5-4 i

ikke er tinglyst heftelser som ikke lar seg innfri/slette.

borettslagsloven.
RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Det er en boenhet pr borettslagsleilighet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det
være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper

BORETTSLAGET/STYRE

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller
offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for
etablering av borettslaget/styre eller lignende som kjøper
blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av
borettslagets eiendom, fellesareal m.v. vil bli fordelt på
medlemmene i den aktuelle forening/borettslag.
Selger kan eventuelt velge å innkalle andelseierne til møte
for å etablere et styre for andelslaget.

aksepterer at det på eiendommen kan påheftes
servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd, deriblant
erklæring som regulerer drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk
m.m.
Iht reguleringsplanen er uteområdet felles for dette
borettslaget og tilstøtende eiendommer.
Beboere/Borettslaget v/ styret plikter å avgi rettigheter ved
behov til tilstøtende eiendommer slik at disse får
disposisjonsrett i denne forbindelsen.
OFFENTLIGE FORBEHOLD

og respektere borettslagets rettigheter og plikter.

Prosjektet er rammegodkjent av Rana kommune.

Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes til borettslaget

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere

som etableres for det samlede boligfelt.

eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved
eiendommen.

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i
kjøpesummen/tomteverdien for eiendommen,.
HEFTELSER

Heftelser som ikke skal gjelde eiendommen vil bli forsøkt
slettet.
1986/1098-1/72
20.02.1986 ERKLÆRING/AVTALE
AVTALE
Overført fra: KNR: 1833 GNR: 20 BNR:

SELGERS FORBEHOLD

Selger tar forbehold om følgende:
- At det det gis kommunal godkjenning i form av
igangsettingstillatelse for prosjektet.

ANDRE OPPLYSNINGER

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg

- Det selges 26 av 36 leiligheter slik at tilfredstillende
byggelånsfinansiering innvilges for prosjektet.
- Byggetiden gjelder fra innvilget igangsettelsestillatelse.
Selgers forbehold skal være avklart innen 01.11.2020.
Selger kan uanhengig av overnevnte selv velge å slette

581

forbeholdene uanhengig av om nevnte forbehold faktisk er

1996/6901-1/72

innfridd eller ikke.

18.12.1996 ERKLÆRING/AVTALE

Dette er da ikke meglers avgjørelse og ansvar, og kjøper er

Rettighetshaver:Annsten Haug eller den han

inneforstått med at i et slikt tilfelle er selger som bærer all

måtte utpeke.

risiko for å få prosjektet realisert.

Med flere bestemmelser
Overført fra: KNR: 1833 GNR: 20 BNR:

Alt treverk er hygroskopisk, dvs. at det har en naturlig evne

581

til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil

1998/5394-1/72
13.11.1998
** NYE VILKÅR
Bestemmelser om forlengelse

det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med naturlig
uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også
forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende
relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider.
Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse
naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og

reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater

ved inngivelse av bud aksepteres disse av budgiver/kjøper.

vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises
konstruksjonsmessige feil, eller feil utførelse i
19

byggeperioden.
I hjørner kan det oppstå sprekk og riss som følge av normal

Bustadoppføringslova § 3 sikrer kjøper rettigheter som ikke

tørk og krymp av bygningsmaterialer.

kan innskrenkes i kjøpekontrakten.

Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten at
dette forringer kvaliteten.
Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i
denne leveringsbeskrivelsen som følge av
endring i offentlige krav og endelige offentlige
godkjenninger, samt at det pr. dato gjenstår noe
prosjektering, videre bearbeiding og detaljering ved
arkitekt og rådgivere. Eventuelle endringer
skal ikke i vesentlig grad endre leilighetens verdi.
Det tas forbehold om at planskisser og illustrasjoner kun er
ment som et forslag, og at den endelige leveransen kan

Kjøper skal ikke betale inn noen del av kjøpesummen før §
12 garanti er stillet. Det forutsettes at hjemmelen overføres
på kjøper.
Interessenter og kjøper må godta at selger og megler
bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.
EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

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

avvike fra dette. Der det er avvik mellom planskisser og

Videresalg av avtaledokument før det er gitt

leveransebeskrivelse, er det leveransebeskrivelsen som

igangsettingstillatelse vil ikke bli akseptert av selger.

gjelder. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere
møbleringsmuligheter osv., men som ikke er omtalt i

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

denne beskrivelsen, er ikke inkludert i leveransen. Selger

Selger forbeholder seg retten til å justere prisen på usolgte

forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av

enheter, eller eventuelt leie disse ut.

uteomhusareal, materialvalg og fargevalg på bygningene
samt utvendige og innvendige fellesarealer.

ANDRE OPPLYSNINGER

FORSINKET LEVERING

FORKJØPSRETT

Etter at borettslaget er stiftet vil følgende gjelde (ref, punkt
3-1 i vedtektene) vedr. forkjøsrett.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i

kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova.

borettslaget og dernest de øvrige

Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som

andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold,
brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge

ANNEN INFO

fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt om å

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å kjøpe

tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende

bolig til eget bruk. Det er kun fysiske personer som kan

bolig.

erverve andeler i borettslag (med noen få unntak) Selger
forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av
bustadoppføringslova kap. VI.
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt

uten å måtte begrunne det. For øvrig kommer gjeldende
lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre
kjøpesum i egen markedsføring.

igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54.

GARANTIER

Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil

kontraktssum inkludert merverdiavgift.

selger stille de nødvendige garantier i samsvar med

Dersom forbrukeren avbestiller etter at

Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens krav på
vederlag og erstatning i samsvar med

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta

Bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

Kjøper bærer all risiko ved avbestilling.
KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13.
juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av
ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenør og forbrukeren, mens her
brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme
betegnelsene.
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Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med
salgsoppgave, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og
annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til.
Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold
som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper
på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper
oppfordres til å ta kontakt med megler før avtale om kjøp

av bolig inngås.

Fagansvarlig/ Eiendomsmegler
Telefon: +47 915 49 363

VEDLEGG

E-post: tina.jakobsen@em1nn.no

Plantegninger
Forslag til vedtekter for sameiet og borettslaget
Budsjettforslag
Reguleringsplan
Leveransebeskrivelse
kommunal info
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

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

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en
megler om dette.
FORSIKRING

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

ANDRE OPPLYSNINGER

dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din

VERDIVURDERING

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

Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det
offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon
er godkjent av selger.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
salgsoppgaven.
OPPDRAGSANSVARLIG

Gisle Kallestad
Eiendomsmegler/Nybyggansvarlig Helgeland
Telefon: +47 950 60 110
E-post: Gisle.Kallestad@em1nn.no
Megler 2
Tina Jakobsen
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KIRKEGATA 7

KIRKEGATA 7
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KIRKEGATA 7

KIRKEGATA 7
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KIRKEGATA 7
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VEDLEGG

Vest

Kirkegata
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VEDLEGG

Nord

Øst

Kirkegata
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PLANTEGNING

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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PLANTEGNING

30

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.

PLANTEGNING

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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PLANTEGNING

32

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.

PLANTEGNING

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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PLANTEGNING

34

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.

PLANTEGNING

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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PLANTEGNING

36

Tegningen er en illustrasjon. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle avvik i forhold til boligens innredning.
Rommenes benevnelse kan også avvike fra dagens bruk av disse.
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BAD
6 m²

STUE/KJØKKEN
42 m²

VEDLEGG

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

Kirkegata
308

Antall soverom
BRA
P-rom

2
87m²
83m²

Terrasse
Terrassebod

16m²
4m²

H0308

Fasade Vest
49

1

2

3

4

5m

N

ENTRE
3 m²

SOV.
11 m²

GANG
SOV.

7 m²

8 m²

BAD
5 m²

BOD

VEDLEGG

4 m²

STUE/KJØKKEN
32 m²

BOD
3 m²

TERRASSE
14 m²

Kirkegata
401, 501

H0501

Antall soverom
BRA
P-rom

2
72m²
68m²

Terrasse
Terrassebod

14m²
3m²

H0401

Fasade Sør

50

1

2

3

4

5m

N

ENTRE
3 m²

SOV.
6 m²

SOV.
9 m²

GANG
5 m²

BOD

BAD

3 m²

5 m²

VEDLEGG

STUE/KJØKKEN
25 m²

BOD
3 m²

TERRASSE
13 m²

Kirkegata
402, 502

Antall soverom
BRA
P-rom

2
59m²
55m²

Terrasse
Terrassebod

13m²
3m²

H0502
H0402

Fasade Sør

51

1

2

3

4

5m

N

ENTRE
3 m²

SOV.
9 m²

SOV.
11 m²

GANG
8 m²

BOD

BAD

4 m²

6 m²

VEDLEGG

STUE/KJØKKEN
29 m²

BOD

?
?

3 m²

TERRASSE
16 m²

Kirkegata
403, 503

H0503

Antall soverom
BRA
P-rom

2
72m²
68m²

Terrasse
Terrassebod

16m²
3m²

H0403

Fasade Sør

52

1

2

3

4

5m

N

BOD
4 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
7 m²

BAD
10 m²

GANG

VASK

13 m²

4 m²

STUE/KJØKKEN
51 m²

13 m²

TERRASSE
63 m²

VEDLEGG

SOV.

SOV.
19 m²

BOD ?
3 m²

?

Kirkegata
404, 504

H0504

Antall soverom
BRA
P-rom

3
126m²
126m²

Terrasse
Terrassebod

63m²
7m²

H0404

Fasade Vest
53

2

3

4

5m

N

1

ENTRE
3 m²

SOV.

SOV.

7 m²

12 m²

GANG
6 m²

BAD

BOD

6 m²

3 m²

GARD.
4 m²

STUE/KJØKKEN

VEDLEGG

31 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
21 m²

Kirkegata
405, 505

H0505

Antall soverom
BRA
P-rom

2
76m²
67m²

Terrasse
Terrassebod

21m²
4m²

H0405

Fasade Vest
54

2

3

4

5m

N

1

SOV.
14 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
7 m²

BOD
3 m²

GARD.
5 m²

GANG
7 m²

BAD
6 m²

VEDLEGG

STUE/KJØKKEN
40 m²

TERRASSE

BOD
4 m²

22 m²

Kirkegata
406, 506

H0506

Antall soverom
BRA
P-rom

2
88m²
79m²

Terrasse
Terrassebod

22m²
4m²

H0406

Fasade Vest
55

56

25

30

31

33

BOD
3 m²

BOD
4 m²

BOD
3 m²

BOD
5 m²

25

26

27

28

29

30

31

32

33

26

BOD
3 m²

BOD
3 m²

BOD
3 m²

SYKKEL
14 m²

28

29

32

BOD
5 m²

34

BOD
5 m²

36

BOD
8 m²

24

23

22

21

20

36

35

34

20

BOD
5 m²

BOD
5 m²

17

18

19

BOD
4 m²

SLUSE
3 m²

BOD
6 m²

BOD
5 m²

17

BOD
4 m²

TRAPPEROM
20 m²

19

16

VAKTMESTER
5 m²

HEIS
5 m²

BOD
4 m²

16

21

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

24

23

35

BOD
3 m²

TEKNISKROM
22 m²

RAMPE NED

22

15

BOD
4 m²

G8

G7

G6

27

VEDLEGG

14

BOD
4 m²

18

BOD
4 m²

12

BOD
4 m²

BOD
4 m²

15

13

12

G5

14
BOD
5 m²

BOD
4 m²

13

11

tegning

revisjonen gjelder

10

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN -01 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

BOD
4 m²

rev.
prosjekt

G4

G3

G2

G1

11

10

BOD
4 m²

utført

kontr.

13.01.2020

20.01

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:27:25

INNGANG

INNGANG
40 m²

BUTIKK
462 m²

RAMPE OPP

RAMPE OPP

RAMPE NED

5

4

3

2

1

BOD
4 m²

BOD
4 m²

BOD
5 m²

BOD
5 m²

BOD
5 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

SLUSE
4 m²

HEIS
5 m²

PB

PB

PB

PB

PB

4N

5

4

3

2

1

3N

2N

1N

VEDLEGG

57

Parkering
631 m²

PB

PB

PB

6

rev.

tegning

prosjekt

9

8

7

PB

BOD
8 m²

revisjonen gjelder

9

BOD
4 m²

8

BOD
4 m²

7

BOD
4 m²

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 00 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

kontr.

13.01.2020

20.02

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

utført

N: parkering for næring

PB: parkering for beboere

Molok Domino 1600x1600

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

6

9N

8N

7N

6N

5N

TRAFO
17 m²

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:28:06

58

TERRASSE
63 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
5 m²

STUE/KJØKKEN
42 m²

BOD
3 m²

H0105

BAD
6 m²

H0106

STUE/KJØKKEN
46 m²

SOV.
11 m²

SOV.
11 m²

H0107

STUE/KJØKKEN
38 m²

H0108

STUE/KJØKKEN
37 m²

BOD
3 m²

BOD
4 m²

BAD
6 m²

BAD
6 m²

SOV.
7 m²

GANG
12 m²

ENTRE
4 m²

BOD
3 m²

BAD
6 m²

ENTRE
3 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
8 m²

SOV.
11 m²

TERRASSE
16 m²

STUE/KJØKKEN
32 m²

H0104

FELLES GANG
11 m²

ENTRE
3 m²

ENTRE
7 m²

BAD
5 m²

SOV.
9 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

SOV.
7 m²

BAD
4 m²

VASK
4 m²

SOV.
7 m²

SOV.
9 m²

GANG
5 m²

SOV.
11 m²

GANG
9 m²

GANG
10 m²

BOD
4 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

H0103

BAD
5 m²

SOV.
11 m²

STUE/KJØKKEN
35 m²

TERRASSE
18 m²

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

VEDLEGG

BAD
5 m²

H0102

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

TERRASSE
18 m²

STUE/KJØKKEN
35 m²

SOV.
11 m²

299 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

Felles uteoppholdareal

rev.

tegning

prosjekt

TERRASSE
15 m²

BOD
4 m²

SOV.
9 m²

STUE/KJØKKEN
46 m²

BAD
5 m²

SOV.
11 m²

4 m²

BOD

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 01 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

revisjonen gjelder

H0101

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

UP

utført

kontr.

13.01.2020

20.03

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:44:03

TERRASSE
63 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
5 m²

STUE/KJØKKEN
42 m²

BOD
3 m²

H0205

BAD
6 m²

H0206

STUE/KJØKKEN
46 m²

SOV.
11 m²

SOV.
11 m²

H0207

STUE/KJØKKEN
38 m²

H0208

STUE/KJØKKEN
37 m²

BOD
3 m²

BOD
4 m²

ENTRE
4 m²

SOV.
7 m²

BOD
3 m²

BAD
6 m²

ENTRE
3 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
8 m²

SOV.
11 m²

TERRASSE
16 m²

STUE/KJØKKEN
32 m²

H0204

FELLES GANG
m²
FELLES11
GANG
11 m²

ENTRE
3 m²

11 m²

SOV.

ENTRE
7 m²

BAD
5 m²

SOV.
9 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

SOV.
7 m²

BAD
4 m²

VASK
4 m²

GANG
12 m²

SOV.
9 m²

GANG
5 m²

SOV.
11 m²

SOV
SOV
77m²
m²

SOV.
8 m²

GANG
9 m²

GANG
10 m²

BOD
4 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

H0203

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

VEDLEGG

59

TERRASSE
17 m²

STUE/KJØKKEN
35 m²

SOV.
11 m²

H0202

TERRASSE
17 m²

STUE/KJØKKEN
35 m²

BAD
BAD
55 m²
m²

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

tegning

prosjekt

rev.

TERRASSE
15 m²

BOD
4 m²

revisjonen gjelder

H0201

STUE/KJØKKEN
46 m²

SOV.
SOV.
11 m²
m²
11

BOD
4 m²

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 02 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

SOV.
9 m²

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

utført

kontr.

13.01.2020

20.04

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:44:17

60

TERRASSE
63 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
16 m²

BOD
4 m²

STUE/KJØKKEN
42 m²

BOD
3 m²

H0305

BAD
6 m²

H0306

STUE/KJØKKEN
46 m²

SOV.
11 m²

SOV.
11 m²

H0307

STUE/KJØKKEN
38 m²

H0308

SOV.
7 m²

BAD
4 m²

VASK
4 m²

BAD
6 m²

SOV.
7 m²

ENTRE
3 m²

BOD
3 m²

ENTRE
4 m²

GANG
12 m²

SOV.
9 m²

GANG
5 m²

SOV.
11 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
8 m²

SOV.
11 m²

TERRASSE
16 m²

STUE/KJØKKEN
32 m²

H0304

FELLES
FELLESGANG
GANG
11m²
m²
11

ENTRE
3 m²

ENTRE
7 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

STUE/KJØKKEN
37 m²

BOD
3 m²

BOD
4 m²

SOV.
SOV.
77m²
m²

SOV.
8 m²

GANG
9 m²

GANG
10 m²

BOD
4 m²

BAD
5 m²

SOV.
9 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²
GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

TERRASSE
18 m²

H0303

VEDLEGG

STUE/KJØKKEN
35 m²

SOV.
SOV.
11 m²
11 m²

H0302

TERRASSE
18 m²

STUE/KJØKKEN
35 m²

BAD
BAD
55 m²
m²

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

rev.

tegning

prosjekt

BOD
3 m²

BOD
4 m²

revisjonen gjelder

H0301

TERRASSE
16 m²

STUE/KJØKKEN
46 m²

SOV.
SOV.
11 m²
m²
11

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 03 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

SOV.
9 m²

GANG
7 m²

ENTRE
3 m²

utført

kontr.

13.01.2020

20.05

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:44:30

BOD
4 m²

TERRASSE
20 m²

BOD
4 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
22 m²

STUE/KJØKKEN
51 m²

H0404

H0405

STUE/KJØKKEN
32 m²

H0406

STUE/KJØKKEN
40 m²

SOV.
12 m²

SOV.
13 m²

BAD
10 m²

GANG
6 m²

SOV.
7 m²

SOV.
7 m²

ENTRE
3 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
19 m²

ENTRE
3 m²

SOV.
14 m²

VASK
4 m²

SOV
7 m²

BOD
3 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

TERRASSE
61 m²

BOD
4 m²

BOD
3 m²

BAD
6 m²

BAD
6 m²

GANG
7 m²

BOD
3 m²

BOD
5 m²

BOD
4 m²

SOV.
11 m²

STUE/KJØKKEN
29 m²

H0403

GANG
8 m²

ENTRE
3 m²

TERRASSE
15 m²

VEDLEGG

61

BAD
6 m²

SOV.
9 m²

BOD
3 m²

BOD
3 m²

BAD
5 m²

SOV.
9 m²

H0402

TERRASSE
12 m²

STUE/KJØKKEN
25 m²

GANG
5 m²

ENTRE
3 m²

BOD
3 m²

SOV.
6 m²

tegning

prosjekt

rev.

BOD
3 m²

STUE/KJØKKEN
32 m²

revisjonen gjelder

TERRASSE
13 m²

H0401

STUE/KJØKKEN
32 m²

BAD
5 m²

SOV.
11 m²

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 04 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

BOD
4 m²

SOV.
8 m²

ENTRE
3 m²

utført

kontr.

13.01.2020

20.06

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:44:37

62

TERRASSE
63 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
21 m²

BOD
4 m²

BOD
4 m²

TERRASSE
22 m²

Tegningen tilhører JONARK AS og kan ikke brukes uten tillatelse.

H0504

H0505

H0506

BOD
3 m²

VEDLEGG

TERRASSE
16 m²

H0503

BOD
3 m²

BOD
3 m²

H0502

TERRASSE
13 m²

rev.

tegning

prosjekt

TERRASSE
14 m²

Verftsgata 28 ‐ 7800 Namsos
Tlf 971 73 213 ‐ 916 21 920
post@jonark.no

JONARK AS

PLAN 05 - SEKSJ_UL

Helgeland Bolig AS

ARK

fag

Mo i Rana - Bolig/Næringsbygg

revisjonen gjelder

BOD
3 m²

H0501

utført

kontr.

13.01.2020

20.07

tegning nr.

DETALJPRO

tegn. status

dato:

16 008

prosj. nr.

1 : 100

målestokk

tverrf. kontr.

sidem. kontr.

tegnet av.

oppdr.ansv.

dato

rev.

tegn. format

ES

JMO

13/01/2020 09:44:46

LEVERINGSBESKRIVELSE Kirkegata 7, 02.02.2020
36 leiligheter med parkeringskjeller
Adresse: Kirkegata 7, Mo i Rana
Gnr/bnr 20/521
Innhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prosjektets art og omfang
Generelt
Fellesarealer
Kort ytelsesbeskrivelse av bygning
Sanitærinstallasjoner
Ventilasjon
Elektroinstallasjoner
Andre installasjoner
Uteområder
Tilvalg
Forbehold

1. Prosjektets art og omfang

Kirkegata 7 består av ett byggetrinn med 36 leiligheter, næringsareal og felles
parkeringskjeller.
Heisadkomst til alle leiligheter. Leilighetene har størrelser fra ca. 54 til ca. 126 kvadratmeter, pluss
balkonger størrelse fra ca. 13 til ca. 63 kvadratmeter.

2. Generelt
Boligen leveres nøkkelferdig med kvaliteter i henhold til denne beskrivelsen. Plantegninger og
leilighetstegninger er illustrasjoner, og møblering og innredning kan ikke oppfattes som standard
leveranse.

VEDLEGG

Romslige heis- og trapperom fører til alle leiligheter med svalgangsløsninger.

Denne beskrivelsen gjelder foran tegninger, illustrasjoner, brosjyrer og internettopplysninger.
3. Fellesarealer
Borettslaget blir en del av eierseksjonssameiet, og det er eierseksjonssameiet som eier
fellesarealer. Borettslagets fellesarealer er kun de arealene som er innenfor seksjon 2 (boligdelen),
men utenfor hver enkelt boenhet. Næringsarealet er ikke en del av borettslaget, men en del av
eierseksjonssameiet. De vil få rett via eierseksjonssameiet til nødvendig fellesarealer. Selger tar
forbehold om at overnevnte kan reguleres nærmere i vedtektene.

3.1 Inngangsparti, trapper og heis
Felles hovedinngangsdører utføres i aluminium med glass i hovedfelt. Øvrige fellesdører fra
garasje, sluse, trapperom etc. utføres i henhold til forskriftskrav.
Trappe- og heisrom bygges i betong eller mur og eller malt tre
Utvendige trapper, rekkverk på svalganger er i stål.
Det leveres heis med standard innredning i heiskupé og med automatiske dører. Heis
tilfredsstiller krav ift. Sykebåre.
Borettslaget overtar servicekontrakt med heisleverandør.
Postkasseanlegg leveres med systemnøkkel
Belysning på vegger og i tak monteres i henhold til forskriftskrav.

FOR TR OLIG

63

3.2 Parkering
Adkomst til parkeringsarealet skjer via port.
Det medfølger en fjernkontroll til innkjøringsport.
Fordeling av parkeringsplassene foretas av utbygger. Organisering av arealene blir stadfestet i
vedtektene.
Næringsarealet vil disponere egne parkeringsplasser i parkeringsarealet og vil følgelig ha
nødvendige rettigheter i denne forbindelsen.
3.3 Boder
Leilighetene vil (i hovedsak) få bodareal i leilighet eller sportsbod i kjeller.
Sportsbodene er låsbare med systemnøkkel og oppføres med skillevegger oppbygd med stendere
og ensidige OSB-plater. Det vil være lysåpning (ca 30+ cm) over dørene og mellom bodene mot
tak. Vegger mot P-kjeller utføres i tråd med branntekniske krav. Gulv i boder vil være betong. I
bod monteres lys og én dobbelt stikk-kontakt. Fordeling av bodene foretas av borettslaget.
3.4 Avfallshåndtering
Det blir avsatt plass til avfallssystem.

VEDLEGG

3.5 Uteareal
Utomhusareal og areal mellom og rundt byggene vil bli opparbeidet. Prosjekteringen er ikke
fullført, og det vil bli endringer i forhold til det som er vist på illustrasjoner.
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Plenarealer tilsås, gjødsles og beplantes noe. Plen slås av entreprenør en gang etter tilsåing.
Borettslaget er straks etter overtagelse ansvarlig for vatning og gjødsling ved behov.
Det er medtatt ett utvendig spylepunkt.
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4. Kort ytelsesbeskrivelse av bygningene
4.1 Romskjema
Rom

Gulv

Innvendige
vegger

Himling

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/tre sparklet
og malt.

Elektro
Nek 400

Sanitær

Annet

Takarmatur/
Porttelefon.

Vannbåren varme

Gips/tre sparklet
og malt.

Røykdetektor.

Vannbåren varme

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt..

Takarmatur/
Lysarmatur med
dobbelt stikk under
overskap på kjøkken

Stue

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt..

Røykdetektor.
Uttak for
TV/internett.

Bad

Flis 30x30.
Mosaikk i
nedsenk
dusjgrube

Flis 20x40.
Mosaikk i ett
felt på vegg

Våtromstak

Vaskerom.
(kun
enkelte
leiligheter)

Flis 20x20
Sokkelfliser

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/tre sparklet
og malt.

Bod (kun
enkelte
leiligheter)

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/tre sparklet
og malt.

Soverom

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt.

Gips/betong og
eller gips/tre
sparklet og
malt..

Terrasse/
Balkong

Tremme- golv
på betong

Bod på
terrasse/
balkong

Tremme- golv
på betong

Trapperom

Fliser med
sokkelflis

Gips/betong
sparklet og
malt.

Gips/betong
sparklet og malt.

Parkerings
- kjeller

Betong

Betong

Betong

Stikkontakter iht.
NEK400

Ubehandlet
betong himling /
Evt lydhimling
der det er krav

Ringeknapp ved
inngang, tilknyttet
porttelefon
Nødvendig
utvending
lysarmaturer på
bygget og ved
parkering og
renovasjon.

Entrê

Gang

Flis 30x30

Parkett 3 stavs
hvitlasert eik

Vannbåren varme
Kjøkken

Ett greps
kjøkkenbatteri,
Oras Classica el.
tilsv.

Se eget pkt. 4.11
vedr.
innredninger.
Vannbåren varme
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Belegningsstei
n og asfalt,
samt evt.
trevirke i Møre
Royal

Takarmatur.
Stikkontakt for
vaskemaskin og
tørketrommel

Uttak for
vaskemaskin
(gjelder kun
leiligheter uten
vaskerom)

Varmekabel

Uttak for
vaskemaskin,
Utslagsvask

Vannbåren varme

Ingen varmekilde.
Det leveres
stikkontakt for
panelovn

Takarmatur. Doble
stikkontakter.
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Felles
arealer
utvendig

Ubehandlet
betong himling /
Evt lydhimling
der det er krav

Takarmatur.
Dobbel stikkontakt.
Speilbelysning.

Utgang til terrasse
/ balkong.

Ingen varmekilde.
Det leveres
stikkontakt for
panelovn

Takarmatur.

Utelamper.
Dobbel stikkontakt.

Innglassing er
tilvalg

Ubehandlet
betong himling
Nødvendig
belysning.
Stikkontakt for
renhold.

Panelovn.

Sluker hvis
prosjektering
tilsier dette
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4.2 Fasader

Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisser/fasadetegninger fra arkitekt.
Vegger hvor det er trepanel, vil bli levert med Royalimpregnert kledning, samt noe malt kledning
som er grunnet og malt 2 strøk der uttrykket på bygget tilsier at det skal være malt kledning.
Det kan også bli noe platekledning/malt brannpanel der det er brannkrav som leveres ferdig
behandlet.
Det vil bli noen søyler for bæresystem på balkong/svalgang.
Endelig fasadematerialer og fasadeuttrykk vil bli bestemt senere i prosjekteringsfasen.
4.3 Yttervegger
Yttervegger utføres med isolert bindingsverk.
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4.4 Vinduer og ytterdører
Vinduer leveres som vedlikeholdsfrie aluminiumsbelagte trevinduer med klart energiglass.
Terrassedører leveres malte og med klart energiglass.
Karmene leveres hvit innvendig.
Gerikt/belistning leveres med synlig stiftehull.
4.5 Innervegger
Skillevegger mellom boenhetene utføres hovedsakelig i betong (Noen skillevegger mellom leiligheter
må bygges opp som dobbelt bindingsverk av tre grunnet bæresystem/bæreakser).
Betongvegger/Doble skillevegger av tre leveres sparklet og malt. Vegger inne i leilighetene er bygget
opp med stendere, isolasjon og malte gipsplater på hver side. Overflater leveres sparklet og malt.
Som følge av detaljprosjektering, vil det bli lokale nedforinger og utforinger for tekniske føringer og
bæresystem. Omfanget avklares underveis i prosjekteringen ift. tekniske løsninger.
4.6 Sjakter
Nødvendige vertikale og horisontale sjakter for føring av tekniske anlegg er ikke påført tegninger.
Sjakter vil gjennom detaljprosjekteringen bli etablert der det er mest hensiktsmessig. Plassering av
sjakter kan ikke endres av kjøpere.
4.7 Innerdører
Innvendige dører leveres som kompaktdører av god kvalitet (Swedoor stable eller tilsvarende) med
dempelist på karm.
Lyse/hvite, glatte dørblader med vridere og beslag av stål, samt hvitmalte karmer og gerikter
(stiftehull vil være synlig).
4.8 Dekker - gulv
Dekkene mellom leilighetene er utført med betong.
Gulv i parkeringskjeller utføres i betong- og / eller belegningsstein.
Gulv i sportsbod leveres med impregnert (støvbundet) betong
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4.9 Tak/Himling
Himling er generelt utført med malt betonghimling.
Noen få leiligheter i toppetasjene vil få nedforet himling i tre på enkelte rom.
Der tekniske installasjoner krever det, vil det dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassinger av
kanaler og rør.
Disse er ikke nødvendigvis vist på tegning. Overflatene blir av malt betong/gips.
Takhøyden i nedforet areal og på bad og gang/entre vil avvike i forhold til resten av leiligheten.
Overgang mellom vegg og himling leveres med fuge uten lister.
For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler samt konstruktive elementer kan det være aktuelt å
etablere horisontale kasser oppunder himling.
4.10 Yttertak
Yttertaket er isolert på oversiden og tekket. Gesimser leveres med beslag og takrenner og
nedløpsrør leveres i metall.

Hvitevarer er inkludert i leveransen. Alle hvitevarer er i integrert utførelse.
Komplett kjøkken inkluderer: platetopp, komfyr, oppvaskmaskin, kombiskap kjøl/frys.
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4.11 Kjøkken
Kjøkkeninnredning er designet av interiørdesigner og leveres i et moderne uttrykk Plassering av
ventilasjon, sluker og vanntilførsler er fast og kan ikke endres

Vegg mellom benkeplate og overskap leveres sparklet og malt.
Kjøkkenventilator tilpasset øvrig innredning.
Benkeplater leveres i laminat. Innredning leveres som vist på egen kjøkkentegning for de
enkelte leilighetene. Dette legges ikke ved prospekt, men tas i tilvalgsprosessen.
Alle skap leveres med demping og justerbare hengsler.
4.12 Terrasse
Gulv på terrasse leveres med overflate av Møre Royal og kombinasjon av glassrekkverk/tett
rekkverk i annen utførelse.

4.13 Listverk og utforinger
Listverk leveres ferdig hvitmalt fra fabrikk og med synlige spikerhull, skjøter, gjæringer osv.
Utforinger leveres i hvit utførelse.
Listverk til gulv leveres i hvitpigmentert eik som matcher parkett med synlig spikring.
Ved tilvalg på andre utførelser på parkett så leveres hvit gulvlist med synlig spikring.
Siste punktet bør kunder selv avklare i tilvalgsprosessen.
4.14 Garderobe/skap
Det er forberedt for 1 m garderobeskap til hver sengeplass.
Garderobeskap og øvrige inntegnede hyller inngår ikke i leveransen, men kan bestilles som tilvalg.
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5. Sanitærinstallasjoner
5.1 Generelt:
For rørleggerarbeid/sanitærutstyr er anlegget komplett med rør i rør system og omfatter blant
annet:
Ett sett dusjvegger som beskrevet under eget punkt om bad
Ett opplegg for tilkopling av oppvaskmaskin på kjøkken
Opplegg for vaskemaskin på bad
Ettgreps blandebatterier, med trykk og termostatstyring
Dusjgarnityr (oppheng, armatur og dusjhode)
Vegghengt toalett
Varmvannforsyning leveres med sirkulasjonsledning.
5.2 Bad
Det leveres baderomskabiner med ferdig montert innredning fra leverandør.
Skal det gjøres endringer her så må det komme tidlig i byggeprosessen.
Alle bad leveres med enkel servant i underskap.
De største leiligheter har dobbel servant ref bilder i prospekt.
Speil med integrert lysarmatur.
Det leveres badekar der det er inntegnet i leiligheter.
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Det leveres rette dusjvegger i klart sikkerhetsglass.

5.3 Varmeanlegg
Varmesentral med oppvarming av vannbåren gulvvarme/varmvannforsyning fra fjernvarme.
For boligkjøpere som ønsker varme i soverom kan dette bestilles som tilvalg.
Det medtas komplett styring av gulvvarme og tilhørende automatikk for varmeanlegget
generelt.
Evt. krav til oppvarming utover dette løses med radiatorer eller elektriske panelovner.
6. Ventilasjon
Det leveres individuelt balansert ventilasjonsanlegg. Anlegget kan styres individuelt for hver
leilighet.
Aggregat og føringsveier plasseres der prosjekterende anser det mest hensiktsmessig.
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7. Elektroinstallasjoner
7.1 Generelt
Det elektriske anlegget er generelt skjult med unntak av fellesarealer og vegger /dekker med
betongoverflate, og områder der det kreves som følge av brann og lydkrav. Her leveres åpent
anlegg.
Anlegget bygges opp med individuelle målere for leiligheter og egen måler for fellesarealer.
Sikringsskap med automatsikringer i hver leilighet.
Det er mulighet for etablering av lader for elbil i parkeringskjeller. (tilvalg)

Leveransen inkluderer:
Lysarmatur med dobbelt stikk under overskap på kjøkken
Takarmatur i kjøkken, gang, bad, bod og soverom
Lysarmatur med stikkontakt i eller ved baderomsinnredning
Utelysarmatur ved entredører og på veranda/terrasse.
Det leveres ringeklokke tilknyttet porttelefon ved egen ytterdør.
Forøvrig gjelder NEK400.
Kjøper vil få tilsendt egen elektrotegning som viser plassering av de elektriske punktene.
VEDLEGG

7.2 Kabel-TV/internett
Bredbånd og TV-uttak med ett uttak for kabel-TV og data/IP-telefoni i stue.
Anlegget leveres klart til bruk. Grunnabonnementet betales av beboerne over felleskostnader. Hver
enkelt beboer har anledning til å oppgradere hastighet på data og utvide TV-pakken etter direkte
avtale med leverandør
Leverandør: Signal bredbånd.
7.3 Nøkkelsystem
Det leveres systemnøkkel som går til trapperomsdører, postkasse, inngangsdør, parkering og dør til
egen bod.
8. Andre installasjoner
Brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg i henhold til forskriftskrav
Røykvarslere samt pulverapparat til hver leilighet.
Det leveres en heis som betjener alle etasjer samt p-kjeller.
Komfyrvakt over platetopp i hver leilighet
Fordelingsskap for interne vannrør er i hovedsak plassert på vegg i teknisk rom eller i
våtrom. Anleggene kan også være plassert i andre rom avhengig av planløsning.
9. Uteområder
Gangadkomst til leilighetene og felles innkjøring til parkeringskjeller leveres med asfaltdekke.
Sameiet overtar ansvaret for drift og vedlikehold av utomhusanlegget ved overlevering.
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10. Tilvalg
Prosjektet inneholder gode kvaliteter. Hver enkelt vil få anledning til å gjøre tilvalg mot en
prisjustering innenfor et visst tidsrom i byggeprosessen. Informasjon og tilbud om dette blir sendt
ved et senere tidspunkt. Det åpnes for følgende tilvalg:
Annen type kjøkkenfront og benkeplater innenfor leverandørens utvalg.
Annen type hvitevarer.
Eventuelle garderobeskap.
Annen type flis innenfor spesifiserte tilvalg (endringen her må komme før byggestart siden
bad bygges opp med baderomskabiner).
Annen type parkett innenfor spesifiserte tilvalg.
Annen type innerdører innenfor spesifiserte tilvalg
Ekstra kontakter, doble eller 4-veis utover standard oppsett.
Diverse sanitærutstyr herunder armatur på kjøkken etc.
Malte kontrastvegger eller andre fargevalg enn standard.
Flere uttak for kabel-TV/bredbånd utover standard plassering
Listverk ved tak
Malt listverk etter montering (ikke synlige spikerhull)
Innfelte downlights der det er teknisk mulig.
Utvidet gulvarmesone, eksempel soverom.
Ladepunkt for elbil/sykkel på parkeringsplass i p-kjeller som følger leilighetene
«Hjemme-borte»- bryter for samlet styring av lys
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Kjøper vil bli innkalt til et felles tilvalgsmøte med utbygger/entreprenør for gjennomgang av
leveranse og bestilling av eventuelle kundetilvalg. Kostnader knyttet til kundetilvalg forfaller til
betaling sammen med kjøpesummen for leiligheten og skal senest betales ved overtakelsen av
leiligheten.
Følgende endringer tillates ikke:
-

Flytting av vegger, døråpninger og vinduer
Endringer som berører husets bærekonstruksjoner
Flytting av sanitærutstyr og tilhørende røropplegg
Flytting og forandring på ventilasjonsanlegg
Alle utvendige bygningsmessige- og tekniske løsninger

11. Forbehold
Alt treverk er hygroskopisk, dvs. at det har en naturlig evne til å gi fra seg eller oppta fuktighet.
I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med naturlig uttørking og
akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende
relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider.
Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli
akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge
dersom det kan påvises konstruksjonsmessige feil, eller feil utførelse i byggeperioden.
I hjørner kan det oppstå sprekk og riss som følge av normal tørk og krymp av bygningsmaterialer.
Det tas forbehold om justeringer i materialvalg uten at dette forringer kvaliteten.
Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveringsbeskrivelsen som følge av
endring i offentlige krav og endelige offentlige godkjenninger, samt at det pr. dato gjenstår noe
prosjektering, videre bearbeiding og detaljering ved arkitekt og rådgivere. Eventuelle endri nger
skal ikke i vesentlig grad endre leilighetens verdi.

Det tas forbehold om at planskisser og illustrasjoner kun er ment som et forslag, og at den
endelige leveransen kan avvike fra dette. Der det er avvik mellom planskisser og
leveransebeskrivelse, er det leveransebeskrivelsen som gjelder. Utstyr som er vist på tegninger for
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å illustrere møbleringsmuligheter osv., men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen, er ikke
inkludert i leveransen.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av uteomhusareal, materialvalg og
fargevalg på bygningene samt utvendige og innvendige fellesarealer.
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av selger i
forbindelse med salg av leiligheter i prosjektet.
Vedtektenes bestemmelser må oppfattes som en overordnet
ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og
plikter. Vedtektene kan bli betydelig endret i
forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale
vedtak o.l. Navnevalg for borettslaget kan også endres
underveis i prosjektet. Det tas uttrykkelig forbehold om
organiseringen og oppdelingen i antall andeler. Det vises
for øvrig til de forbehold som er tatt inn i prospekt og
annet salgsmateriell. Endelige vedtekter fastsettes av
utbygger og ved stiftelse av borettslaget.

VEDTEKTER
for Kirkegata 7 borettslag org. nr. ………………
tilknyttet
MOBO Helgeland BBL
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Borettslaget består av 36 andeler i seksjon 2 på gnr. 20, bnr. 521 i Rana
kommune.

1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Kirkegata 7 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Rana kommune og har forretningskontor i Rana
kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet MOBO Helgeland BBL som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner)
kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en
andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie
inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2
(1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir
ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til
formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller
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kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med
stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg harJuridisk eier, som arbeidsgiver, rett til å eie inntil 7 av andelene.
(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter, samt
vedtekter for sameiet Kirkegata 7.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis
en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf. vedtektenes punkt 4-2.
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes
av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal
nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, 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) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye
erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er
rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.
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(4) 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.

3. Forkjøpsrett
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) 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 i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere
eieren. 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.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får
anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten
gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf. borettslagslovens § 415 første ledd.
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
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.
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Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel
om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten
dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet
eier.
3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står
flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst
ansiennitet i boligbyggelaget foran.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating
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4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte
fellesarealer 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) 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.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder
dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de
andre brukerne av eiendommen.
4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til
andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett oppeller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har
bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne 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
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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 husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen
en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes
som godkjent.
-

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til
andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele
boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor
borettslaget.

VEDLEGG

4-3 Parkering og boder
(1) Borettslaget er tillagt 36 parkeringsplasser og 36 boder som tilleggsareal til
sin samleseksjon bolig. Andelene tillegges midlertidig eksklusiv bruksrett til en
parkeringsplass og en bod hver. Tildelingen skjer av styret. Tildelt
parkeringsplass og bod følger andelen ved salg.
(2) Bytte av parkeringsplasser og boder kan ikke skje uten tilslutning fra de
enkelte rettighetshavere. Et bytte skal godkjennes av styret, som til enhver tid
skal inneha en oppdatert bruksrettsplan over de enkelte andelenes tildelte
parkeringsplasser og boder.
(3) En andelseier kan med forhåndssamtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til sin parkeringsplass. Styret kan bare nekte
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Kostnader til etablering av
ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte andelseier.
(4) To parkeringsplasser er dimensjonert for kjøretøy tilpasset andelseiere med
nedsatt funksjonsevne. Dersom en andelseier med nedsatt funksjonsevne eller et
medlem av dennes husstand har behov for slik parkeringsplass, skal styret
tilrettelegge for et midlertidig bytte med den andelseier som har mottatt slik plass
uten dokumentert behov. Det er et vilkår for bytte at vedkommende kan
dokumentere at på grunn av nedsatt funksjonsevne har han eller hun tillatelse fra
kommunen til «parkering for forflytningshemmede» eller annen tilfredsstillende
dokumentasjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et
dokumentert behov er til stede. Rullestolbruker skal ha fortrinnsrett foran andre
brukere med nedsatt funksjonsevne.
Styret behandler henvendelser vedrørende ovenstående ordning. Styrets
avgjørelse skal være basert på henvendelse fra andelseierne, og styret skal ikke
selv initiere bruk av ordningen.
Tildeling skjer etter ansiennitet basert på tidspunkt for søknad om behov for
tilrettelagt plass er kommet styret i hende. Er ansienniteten lik skjer tildeling ved
loddtrekning.
(5) Dersom en andelseier har fått samtykke til å anlegge ladepunkt på en
parkeringsplass tilpasset nedsatt funksjonsevne (HC plass) uten at andelseieren
har behov for slik tilrettelagt plass, og denne andelseieren deretter må foreta et
bytte av parkeringsplass med en andelseier med dokumentert behov for HC plass,
skal den sistnevnte andelseieren dekke kostnadene tilknyttet anleggelse av nytt
ladepunkt på den parkeringsplassen som førstnevnte andelseier bytter til.
Kostnadene tilknyttet anleggelse av nytt ladepunkt skal dog likevel dekkes av
borettslaget dersom andelseiere med dokumentert behov for HC plass ikke har
behov for ladepunkt.
(6) Bilvask er ikke tillatt på parkeringsplanet.
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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 vinduer, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder
og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik
at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
(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 o.l.
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(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder
skade påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av
at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand
så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som
tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen
andelseier.
(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. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold
av vinduer.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt 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.
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(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke
oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse
6-1 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.
6-2 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
laget rett til å kreve andelen solgt.
6-3 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.
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7. Felleskostnader og pantesikkerhet
7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.
7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført skal legges til grunn for
beregningen. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at
det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og inntil 4 andre
medlemmer Det kan velges kan velges inntil to varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
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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.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av
de frammøtte styremedlemmene.
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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 laget går ut over vanlig forvaltning og
vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har
vært benyttet eller tenkt benyttet til utleie, jf. borettslagslovens § 3-2
andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
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 laget på mer enn fem prosent av de
årlige felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
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, 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.
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(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 krav om det etter vedtektenes punkt
9-3 (1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen
9-5 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.
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9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for
mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en
stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 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) Stemmelikhet avgjøres 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 laget. Det samme gjelder avstemning
om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 523.
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 laget
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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 andre
andelseiere eller laget.

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
boligbyggelaget, jf. borettslagslovens § 7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer
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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.
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Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av selger i forbindelse med salg av leiligheter i prosjektet.
Vedtektenes bestemmelser må oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og
plikter. Vedtektene kan bli betydelig endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale vedtak
o.l. Navnevalg for sameiet kan også endres underveis i prosjektet. Det tas uttrykkelig forbehold om
organiseringen og oppdelingen i antall eierseksjoner. Det vises for øvrig til de forbehold som er tatt inn i
prospekt og annet salgsmateriell. Endelige vedtekter fastsettes av utbygger og ved tinglysning av søknad om
seksjonering.

VEDTEKTER
FOR
SAMEIET KIRKEGATA 7 RANA
Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner
16. juni 2017 nr. 65

1

NAVN, EIENDOM OG FORMÅL
Sameiets navn er Sameiet Kirkegata 7 Rana.
Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen.

VEDLEGG

Sameiet består av 2 eierseksjoner på eiendommen gnr. 20, bnr. 521 i Rana kommune.
Seksjon 1 er seksjonert til næringsformål og seksjon 2 til boligformål.
Seksjon 2 er en samleseksjon bolig bestående av 36 bruksenheter. Seksjonens bruksenheter
etableres som et borettslag, Kirkegata 7 Borettslag. Borettslagets virksomhet fremkommer i
egne vedtekter.
Sameiet har til formål å drifte og vedlikeholde felles eiendom og regulere forholdet mellom
seksjonseierne.
Den enkelte bruksenhet består av en klart avgrenset og sammenhengende hoveddel av
bebyggelsen på eiendommen.
De deler av bebyggelsen som ikke inngår i de enkelte eierseksjoner er fellesareal.

2

SAMEIEBRØK
Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet. Sameiebrøken fremgår
av seksjoneringssøknaden.
Sameiebrøken bygger på hoveddelens bruksareal fra tegning. Bruksareal fra tegning kan
avvike og kan ikke legges til grunn for enhetens faktiske areal.

3

HEFTELSESFORM OG RÅDERETT
For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.
Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som
følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven.
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Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon med mindre annet følger av
lov, avtaler eller disse vedtekter.
Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke
nyttes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig
måte. Ved vurderingen av hva som anses som unødig eller urimelig, skal det tas hensyn til
opprinnelig forutsatt bruk av eiendommen og at deler av fellesarealene utelukkende betjener
næringsarealet.
Endring av bruksformål krever reseksjonering etter eierseksjonslovens §21, annet ledd.
Virksomheten i næringsseksjonene skal drives etter de til enhver tid gjeldende offentlige
bestemmelser, herunder bestemmelser om lukketid. Virksomheten i næringsseksjonene skal
uansett utøves på en måte som hensyntar boligene.
Næringsleietaker/næringsseksjonseier har rett til eksklusiv bruk av egne fasader til profilering
av næringsaktør, dette uten forhåndsgodkjenning fra styret. Profilering skal ikke utføres på
en måte som hindrer lys og utsikt for boligene eller på annen måte er til ulempe for boligene.
Kameraovervåkning er tillatt i sameiets fellesarealer. Styret har ansvar for at
kameraovervåkning foregår i henhold til gjeldende regelverk.

4

PARKERING, BODER OG UTEOPPHOLDSAREAL
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Parkering og boder
Parkeringsplasser og boder på plan -1 og plan 0 er lagt som tilleggsareal til hver seksjon.
En seksjonseier kan med forhåndssamtykke fra styret anlegge ladepunkt for el-bil og ladbar
hybridbil i tilknytning til sin parkeringsplass. Styret kan bare nekte samtykke dersom det
foreligger en saklig grunn. Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes
av den enkelte seksjonseier.
Bestemmelser om disponeringen av parkeringsplasser og boder tilhørende seksjon 2
fremkommer i vedtektene for Kirkegata 7 Borettslag.
Bilvask er ikke tillatt på parkeringsplanene.

Uteopphold
Iht. detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, planID 2165, skal
gatetun f_SGT være felles for alle formål og eiendommer i planområdet og det tilstøtende
område (eiendommene gnr/bnr 20/521, 20/581, 20/19/1587, 20/19/142, 20/19/143, 20/715
og 20/727).
Området skal inneholde felles uteoppholdsareal og kan i tillegg inneholde felles
parkeringsplasser og kjøreveg.
Organiseringen av uteoppholdsarealet inntas i vedtektene når det er kjent om det fradeles
som egen eiendom eller løses via gjensidige erklæringer.

5

VEDLIKEHOLD
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenhetene slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenhetene.
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Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført
av den tidligere seksjonseieren.
Den enkelte seksjonseier har plikt til å varsle styret skriftlig dersom det avdekkes behov for
større vedlikehold eller utbedring av bygningsmassen.
Den enkelte seksjonseier skal holde seksjonen fri for insekter og skadedyr. Dersom insekter
eller skadedyr oppdages, eller spor etter at slike har vært tilstede, plikter seksjonseieren å
varsle styret skriftlig umiddelbart.
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningene og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og
de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens
vedlikeholdsplikt.
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter,
slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom
bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og
kontrollere installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre
brukere.

Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke
oppbevart verken i bruksenheter, boder eller andre fellesrom, eller utendørs på
eiendommen.

VEDLEGG

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utbedring av tilfeldige skader, for eksempel
skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Seksjonseiernes og sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold er omtalt i
eierseksjonslovens §§34 - 37.

6

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INSTALLASJONER
Utvendige arrangement på bygningene er ikke tillatt uten styrets og/eller årsmøtet og
bygningsmyndighetenes godkjenning. Det påhviler den enkelte seksjonseier å vedlikeholde
alle egne utvendige arrangementer.
Utskifting av vinduer og utvendige dører, innglassing, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger o.l. skal skje etter en samlet plan for bygningen(e) etter vedtak i årsmøtet.
Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte seksjon og
bruksenhet, skal styret skriftlig orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve
dokumentasjon fra seksjonseier på at arbeidene ikke vil medføre fare for skade på
eiendommen. Styret kan i mangel av slik dokumentasjon stanse bygningsarbeidene.

7

ORDENSREGLER
Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
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8

ÅRSMØTET
Frist, varsel, saker og innkalling
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
De bruksenheter som inngår i seksjon 2 representeres av styret i Kirkegata 7 Borettslag.
Representantene for borettslaget avgir samlet stemme på vegne av sin seksjon og
bruksenheter.
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å
innlevere saker som ønskes behandlet.
Styret i Kirkegata 7 Borettslag formidler innmeldingsfrist til sine andelseiere. Borettslagets
styre skal klart opplyse sine andelseiere om forskjellen på behandling av saker i årsmøte i
eierseksjonssameiet og behandling av saker i generalforsamling i borettslaget. Dette for å
unngå at saker fremlegges for feil årsmøte.

VEDLEGG

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen.
Agenda med saker som skal behandles skal være klar minst tre uker før årsmøtet. Agenda og
alle saksvedlegg skal behandles i generalforsamling i Kirkegata 7 Borettslag før behandling i
årsmøte i eierseksjonssameiet. Dette slik at andelseierne i borettslaget får anledning til å
foreta avstemming i sakene. Styret medtar avstemmingsresultatet til årsmøtet i
eierseksjonssameiet.
Styret innkaller årsmøtet med et skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men
varselet kan aldri være kortere enn tre dager.
Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle.
Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen.
Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet
• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
• behandle årsberetning dersom styret velger å avlegge dette
• gjennomgå budsjett inneværende år dersom det foreligger vesentlige
endringer/økninger i forhold til året før
• velge styremedlemmer
• behandle vederlag til styret (intern fordeling mellom styremedlemmene foretas av
styret i styremøte)
Årsregnskap og evt. årsberetning fra styret skal senest en uke før det ordinære årsmøtet
sendes ut til alle seksjonseierne med kjent adresse. Utsending skjer fortrinnsvis elektronisk.
Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig i årsmøtet.
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Stemmerett, møterett, møteledelse og behandling av saker
For alle vedtak i årsmøtet skal flertall beregnes etter sameiebrøk og kun av avgitt stemmer.
Årsmøtet treffer vedtak i samsvar med bestemmelsene nedenfor:
a) saker som kun angår boligseksjonen eller fellesarealer som kun benyttes og/eller
vedlikeholdes av boligseksjonen, avgjøres av boligseksjonen alene
b) saker som kun angår næringsseksjonen eller fellesarealer som kun benyttes og/eller
vedlikeholdes av næringsseksjonen, avgjøres av næringsseksjonen alene
c) saker som angår Sameiet eller Eiendommen som helhet, avgjøres av alle seksjonene i
fellesskap
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett.
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen
behøver ikke å være seksjonseier.
Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av
årsmøtet, blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen.
Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med vanlig flertall av de
avgitte stemmer.

VEDLEGG

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta
beslutning om:
o ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold
o omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
o salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over
fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
o samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
o samtykke til reseksjonering jfr. eierseksjonslovens §20, annet ledd, annet punktum
o tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg
for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut
over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.
Hvis tiltak, som nevnt over, fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige
hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
o salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
o oppløsning av sameiet
o tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
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o tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.

9

STYRET
Sameiet skal ha et styre som består av en leder og inntil tre medlemmer. Det kan velges inntil
to varamedlemmer.
Styret skal være representert med medlemmer fra begge seksjonene. Styremedlemmer fra
seksjon 2 skal også være styremedlemmer i styret i Kirkegata 7 Borettslag.
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.
Styreleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Ved det
enkelte valg kan styremedlemmer velges for en kortere periode, som ikke skal settes kortere
enn ett år.
Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges
særskilt.

VEDLEGG

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute.
Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel.
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
Styret har ansvar for at det utarbeides en vedlikeholdsplan slik at styret kan forholde seg til
denne gjennom året eller i planens virketid. Planen fremlegges for og vedtas av årsmøtet.
Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.
Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker
som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter.
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap forplikter og tegner sameiets navn. Styret kan gi
prokura.
Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av
styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret
velge en møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede.
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene
likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel
utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.
Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen. Signering kan skje elektronisk.
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10

HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTET OG STYRET
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg
selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonslovens §§38 og 39.
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

11

REGNSKAP, REVISJON OG FORRETNINGSFØRER
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem
regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.
Sameiet skal ha en revisor som er valgt av årsmøtet. Revisoren tjenestegjør inntil annen
revisor er valgt.
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører. Det er
styrets oppgave å engasjere forretningsfører.

12

FORSIKRING

Innboforsikring for den enkelte seksjon med tilhørende utstyr og innretninger påhviler den
enkelte seksjonseier.

13

VEDLEGG

Sameiets styre plikter å påse at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i godkjent
forsikringsselskap. Dekningen skal baseres på riktige opplysninger om byggets konstruksjon
og fullverdigrunnlag. Vilkårene skal ivareta seksjonseiernes og styrets interesser.

FELLESKOSTNADER OG PANTERETT FOR SEKSJONSEIERNES FORPLIKTELSE
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er
felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken.
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk.
Kostnader skal søkes skilt mellom bolig- og næringsseksjoner slik at kostnader som knyttes
direkte til næringsseksjoner skal bæres av disse og kostnader som knyttes direkte til
boligseksjoner bæres av disse.
Kostnader til drift av parkeringsplanene -1 og 0 skal fordeles med lik andel pr. parkeringsplass
og i tråd med antall plasser som ligger inne i tilleggsarealet til hver seksjon. For seksjon 1
utgjør fordelingen 9/53 og for seksjon 2 utgjør fordelingen 44/53. De areal som utover dette
er lagt som tilleggsareal til seksjoner skal driftes og bekostes av de aktuelle seksjonene,
dersom ikke særlige grunner taler for at kostnaden skal deles etter nytte eller forbruk.
På grunnlag av årsbudsjett, utarbeidet og vedtatt av styret, skal det betales et månedlig
forskuddsbeløp til dekning av disse kostnader.
Styret i Kirkegata 7 Borettslag, eier av seksjon 2, skal påse at felleskostnader til
eierseksjonssameiet innkreves i felleskostnadene til sine andelseiere.
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Forskuddsbeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger
eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom vedtatt i årsmøte. Slike midler settes på egen
bankkonto og kan ikke benyttes uten vedtak gjort i årsmøte eller av styret.
Ekstraordinære kostnader som påløper på grunnlag av gyldige vedtak i årsmøtet, skal i den
utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjettet, utlignes etter samme fordeling som
de ordinære månedsbeløp som nevnt ovenfor.
Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig
mislighold.
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren
som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver
bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning
besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det
har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært
betalt, kommer inn begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom
dekningen ikke gjennomføres uten unødig opphold.

14

MISLIGHOLD, PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE
Brudd på forpliktelser ovenfor sameiet, årsmøtevedtak, vedtekter og ordensregler anses som
mislighold.

VEDLEGG

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold
gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at
seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en
fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Fravikelse kan også kreves overfor en bruker som ikke
er seksjonseier.
For seksjon 2 skal det tas hensyn til at bruksenhetene er organisert som borettslag. Dersom
misligholdet skyldes andelseier(ne) må borettslaget få rimelig tid til å foreta saksbehandling i
tråd med den til enhver tid gjeldende Lov om borettslag.

15

ENDRINGER I VEDTEKTENE OG FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedels flertall av
de avgitte stemmer om ikke loven stiller strengere krav.
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av seksjoneringsvedtak,
eierseksjonsloven, disse vedtekter, eventuelle ordensregler og vedtak i årsmøte.
Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter kommer lov om eierseksjoner av 16. juni 2017
nr. 65 til anvendelse.
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL
DETALJREGULERING FOR
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26.06.2017
10.11.2017
20.04.2018

§1
GENERELT
OMRÅDETS
BEGRENSNING

Området som bestemmelsene gjelder for, er vist med reguleringsgrense på
plankartet.

REGULERINGSFORMÅL

Følgende arealformål inngår:
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

VEDLEGG

Bolig/forretning/tjenesteyting
Forretning/kontor

Feltnavn
BKB
1 og 2
BKB3

SOSI
koder
1800

o_SKV
o_SF
f_SGT

2011
2012
2014

1810

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR
Kjørevei (gate)
Fortau
Gatetun
3. BESTEMMELSESOMRÅDER
Parkeringsgarasje
Uteoppholdsareal

#1
#2

§2
FELLESBESTEMMELSER
GEOTEKNISK
VURDERING

Før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak, skal
fagkyndig ha foretatt geoteknisk vurdering for de aktuelle tiltak. Denne
vurderingen skal ta utgangspunkt i de geotekniske undersøkelsene som ligger til
grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen og de aktsomhetskart som er
utarbeidet av offentlige myndigheter. Fagkyndig må vurdere om det er behov
for ytterligere undersøkelser.
Konkrete geotekniske utfordringer som må ivaretas under detaljprosjektering:
- Innmåling av tomta før prosjektering
- Koordinatsatt aksesystem
1
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-

-

-

Lokalstabiliteten må ivaretas, dokumenteres og tredjepartskontrolleres
Geotekniske prosjekteringsforutsetninger må gjennom uavhengig
kontroll
Jordskjelvlaster/fundamentering: bebyggelsen forutsettes fundamentert
på stålkjernepeler til berg. Horisontallaster må kontrolleres i en tidlig
fase for å avklare hvor stor horisontallast som tas opp av kjellervegger
og hvor mye som må tas opp av pelene.
Senking av grunnvann: det vil være behov for senking av grunnvann.
Dette må utføres lokalt for ikke å påvirke nabobygg. Grunnvannet ligger
i dag ved ca. kote +7,5.
Oppstøtting: prosjektering av bakforankret spunt ned til berg.

Dersom eldre gjenstander, konstruksjoner eller andre funn etter eldre aktiviteter
blir oppdaget i forbindelse med gravearbeider, skal arbeidet stanses omgående
og kulturminnemyndighet skal underrettes; jfr. «Lov om kulturminner § 8, annet
ledd».

SITUASJONSPLAN

Situasjonsplanen skal tegnes på ajourført kartgrunnlag (situasjonskart) godkjent
av kommunen. Situasjonsplanen skal oppfylle krav i gjeldende lover og
forskrifter.

UTOMHUSPLAN

Byggesøknad skal suppleres med utomhusplan, som beskriver følgende forhold:
o bebyggelsens plassering
o areal for uteopphold/lek (f.eks. bord, benker, lekeapparat)
o gang- og kjøremønster
o parkering (bil, moped, sykkel og evt. andre transportmidler). Plasser for
besøkende og bevegelseshemmede skal markeres
o varelevering
o evt. snumulighet for bil på egen tomt
o forming av terrenget (høydeangivelser - gamle og nye høydekoter) og
eventuelle forstøtningsmurer
o innsådd/ beplantet areal og areal med fast dekke/grus
o sol- / skyggediagram
o håndtering av overflatevann, inkludert flomveier
o plassering og utforming av avfallsanlegg
o areal for snølagring
o vegetasjon
o eksisterende trær/busker/bed som skal ivaretas
o nye trær/busker/bed som skal beplantes, her i blant trær i Fridtjof
Nansens gate, tilsvarende som nord i samme gate.
o andre forhold og element som har betydning for det regulerte formålet
og kvaliteten i prosjektet og/eller i forhold til omgivelsene.

VEDLEGG

AUTOMATISK
FREDA KULTURMINNER

Ved avvik fra utomhusplan vist i planbeskrivelsen, skal det gis en redegjørelse
og begrunnelse i byggesøknaden.
ESTETIKK

I søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for hvordan bebyggelsen og
uteområdene får gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets
funksjon og naturlige omgivelser og plassering.

MILJØ OG KLIMA

I søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for hvordan fysiske tiltak skal
oppføres med tanke på framtidige klimatiske forhold. Alternative energikilder
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må vurderes.
OPPFYLLING

Det tillates ikke oppfylling eller utgraving ut over det som er forutsatt i
situasjonsplan og snitt som medfølger søknad om byggetillatelse, og de krav og
anbefalinger som er gitt i geoteknisk vurdering. Avstand fra
fyllingsfot/skjæringstopp til nabogrense må være minst 1 m. Oppfylte areal skal
planeres og tilsåes.

NETTSTASJON

Innafor planområdet tillates oppført nettstasjon. Denne skal primært søkes
innlemmet i øvrig bebyggelse og ikke frittstående, forutsatt at dette lar seg løse
teknisk og i henhold til krav og regelverk. Det skal tilstrebes å benytte
eksisterende anlegg.

FJERNVARME

Innenfor konsesjonsområde for Mo Fjernvarme AS har alle nybygg over 1000
m2 bruttoareal og alle hovedombygginger over 1000 m2 tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegget, forutsatt at tilkobling er mulig, ihht. konsesjonsreglene og
PBL § 27-5.
Kommunen kan kreve at bygg under 1000 m2 skal tilknyttes.

UTEOPPHOLDSAREAL

Uteoppholdsarealet skal tilpasses reguleringsformålet. Det skal legges vekt på å
skape et godt utemiljø (utforming, beliggenhet, støynivå). I tilfelle en trinnvis
oppføring av bebyggelsen, skal framtidig byggeareal gis en midlertidig
parkmessig behandling.

TILGJENGELIGHET

De fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre anlegg) skal i størst
mulig grad gis universell utforming; det vises til gjeldende lover og forskrifter.
Nødvendige tiltak (f.eks. taktile ledelinjer, ramper, rekkverk etc.) skal i størst
mulig grad utformes gjennom arkitektoniske virkemidler.

AVKJØRSLER

Avkjørsler skal møte veien i vinkel tilnærmet 90° og ha et flatt areal mot
nærmeste fortau på minimum en billengde.
Ved avkjørsel inn til parkeringsgarasje, skal kravene til ramper følge byggforsk
blad 312.130 (avsnitt 526) sine anbefalinger. Det skal også sikres med minimum
optisk varsling, ved åpning av garasjeport. Her tillates todelt avkjørsel: èn for
plan 1 og èn for plan -1.

AVFALLSHÅNDTERING

Renovasjon skal være i form av nedgravde kontainere og i henhold til Helgeland
Avfallsforedling IKS sine retningslinjer angående plassering og størrelse.

AVSKJERMING
MOT
UTEOPPHOLD

Lekeplasser og annet uteoppholdsareal skal være avskjermet med beplantning,
gjerde eller annet.

HÅNDTERING AV
OVERFLATEVANN

Nye bygg og anlegg skal ikke medføre økt tilrenning til overvannsnettet.
Overvannet fra alle nye ikke-permeable flater skal fordrøyes eller håndteres
lokalt på annen godkjent måte.

ÅPEN
OVERVANNSHÅNDTERING

Åpen overvannshåndtering (fordrøyningsbasseng og lignende) skal alltid
vurderes, og skal nyttes i så stor grad som mulig.
§3
REKKEFØLGE

REKKEFØLGE

Før boenhetene i hvert byggeområde (BKB 1 og BKB 2) gis ferdigattest, skal
3
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følgende være opparbeidet og ferdigstilt:
•
•
•
•
•
•

Felles renovasjonsløsning
Parkeringsanlegg
Fortau langs Fridtjof Nansens gates østside, i tilsvarende utførelse og
materialbruk som gågata nordover mot kryss med Jernbanegata
Baldakin over fortau, østre side
Ny beplantning, her i blant trær i Fridtjof Nansens gate, tilsvarende som
nord i samme gate (detaljer og krav avklares med Rana kommune)

•

I BKB 1:
- Felles leke- og oppholdsareal, inklusive bakgård. Det vises til § 6 om
gatetun f_SGT
- Støydempende tiltak jfr. støyrapport «418191-RIA-RAP-001»

•

I BKB 2:
- Felles leke- og oppholdsareal (bestemmelsesområde #2).
- Felles leke- og oppholdsareal også på bakkeplan (gatetunet); dette i
tilfelle boliger i BKB 2 skal tas i bruk før BKB 1.

-

§4
EIERFORM
EIERFORM

VEDLEGG

Formål med felles eierform: f_SGT .
Eiendommer som formål f_SGT er felles for, framgår av § 6.
Formål med eierform «offentlig»: o_SKV og o_SF.
Øvrige formål i planen har annen eierform (privat).
§5
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Bolig/forretning/tjenesteyting (BKB)

BYGGEHØYDE

Byggehøyden skal ikke overstige henholdsvis kote 27,9 i BKB 1 og kote 24 i
BKB 2. Tekniske anlegg, som for eksempel heissjakt og ventilasjon, kan
overstige nevnte kotehøyder med inntil 0.5 meter.
Bebyggelse over kote 21,6 skal være inntrukket med minst 3 meter mot
Fridtjof Nansens gate og Kirkegata.

TILLATT
UTNYTTELSE

Bebygd areal (BYA) kan utgjøre inntil 100% av regulert tomt.
Tillatt bruk innenfor formål BKB 1 (vertikalnivå):

Plan -1: Se bestemmelser for bestemmelsesområde #1.
Plan 1: Areal vendt mot gateplan skal kun benyttes til utadrettet forretning og
4
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tjenesteyting med minimum 35 % av bruksareal BRA på dette planet. Øvrig
areal kan benyttes til tjenesteyting og parkering, samt nedkjøring til
parkeringsplan -1.
Plan 2: Areal benyttes til bolig og (eller) forretning / tjenesteyting.
Plan 3-6: Skal benyttes til bolig.
Tillatt bruk innenfor formål BKB 2:
De to bestående etasjer skal nyttes til forretning og/eller tjenesteyting. Den
delen av BKB 2 som ligger ut mot Fridtjof Nansens gate, kan påbygges med to
etasjer til boligformål.
Felles for BKB 1 og 2:
Altaner skal ikke overskride formålsgrense mot gate. Det tillates transparent
rekkverk frem til fasadeliv, men ikke montert på fasadeliv.
Det tillates maksimalt 50 boenheter i planområdet.
Privat uteoppholdsareal tilknyttet boenheten, skal være minimum 15 kvm.

VEDLEGG

Spesifiserte, men ikke utfyllende, underformål til nevnte hovedformål:
Forretning
Tjenesteyting
Dagligvarer o.l.
Treningssentre o.l.
Kiosk
Legesenter / lege / tannlege o.l.
Kjøpesentervirksomhet o.l.
Fysioterapi / kiropraktor / frisør o.l.
Kles- / elektronikkforretning o.l.
Hudpleie / fotpleie o.l.
Bakeriutsalg og tilvirkning
Servering / bevertning
Kafe / restaurant / pub o.l.
Lekeland for barn
Kontor / administrasjon
For BKB 3 er formålet forretning/kontor, og reguleringsbestemmelser for plan
2029 skal gjelde.
UTFORMING

Bebyggelsen skal ha flate tak (<6° takvinkel). Boligene skal utformes med de
tilgjengelighetskrav gitt i TEK §12-2.
Bygningsfasade (til kote 21,6) skal stå helt ute i formålsgrensen der hvor
fasaden er vendt ut mot gaterom og skal mot Fridtjof Nansens gate danne en
sammenhengende fasade. Det er tillatt å bygge helt fram til tomte- og
formålsgrensa mot Kirkegata 9.
Bak fasader eksponert på gateplan mot gaterommet, skal det være utadrettet
virksomhet. Det skal være inngangsmulighet fra begge gateløp. På gateplan
mot Kirkegata skal minimum 3/4 av fasaden ha vindusflater.
Vindusflater inn mot arealer på gateplan tillates ikke tildekket, eksempelvis
foliering / frosting, og fasadeuttrykket skal være preget av åpenhet og
variasjon.
Det tillates bodløsning i tilknytning til balkonger/terrasser, med størrelse på
inntil 7 m2.
5
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GARASJER/
BILOPPSTILLING

Det skal være minimum en garasjeplass + 0,2 gjesteplasser pr. boenhet. Det
skal også være oppstillingsplass for motorsykler, mopeder og sykler. Det
tillates parkering under bakkenivå.
For annet formål enn bolig, kreves det en parkeringsplass pr. 50 kvm areal
knyttet til forretning / tjenesteyting og disse skal være offentlig tilgjengelig for
besøkende/kunder i åpningstiden. Eventuell parkering for ansatte / leietakere
kommer i tillegg til nevnte parkeringskrav. Parkering kan løses utenfor
planområdet (leie av parkeringsareal), men skal da være avklart før arealet får
ferdigattest.
Minst 5% av parkeringsplassene skal være dimensjonert for
bevegelseshemmedes kjøretøy.
Innkjøring til parkeringskjeller skal etableres som anvist i reguleringsplankart
og skal søkes flyttet til O.T. Olsens gate, hvis dette lar seg realisere ved tiltak
frem i tid på eiendommene g.bnr. 20/19/195 og 20/19/149.

STØY

Alle boenheter skal ha et støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass.
Utenfor rom til støyfølsom bruk skal støynivået, som utgangspunkt, ikke
overstige L den = 55 dB. For de boliger der dette ikke oppnås, stilles følgende
krav:
- Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille
side.
- Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet, skal
ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum ett soverom ligge mot stille
side.
VEDLEGG

Forannevnte avvik fra kravene tillates for inntil fem boenheter.
Innendørs støynivå skal tilfredsstille krav i Byggteknisk forskrift sammen med
de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av samme forskrift.
§6
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
a. Gatetun (f_SGT)
AREALBRUK

Terreng (skråning) i gårdsrom kan tillates hevet, slik at gatetunet etableres helt
eller delvis på samme terrengnivå.
Gatetun er felles for alle formål og eiendommer i planområdet og det tilstøtende
område. Dette gjelder:
20/521, 20/581, 20/19/1587, 20/19/142, 20/19/143, 20/715 og 20/727.
Området skal inneholde felles uteoppholdsareal, jfr. bestemmelse om
uteoppholdsareal, og kan i tillegg inneholde felles parkeringsplasser og
kjøreveg.
Felles uteoppholdsareal skal være minst 200 m2 i minimum 5 m bredde og skal
være et sammenhengende areal. Fellesareal på tak innen BKB 2 inngår som en
del av dette. Alle fellesareal skal gis en tiltalende utforming og møblering
tilpasset brukergruppene som vil benytte området.
Uteoppholsarealene skal være egnet til uteopphold, til alle årstider. Med egnet
6
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menes at arealet skal:
• være lett tilgjengelig fra boligen
• ha en god form
• være hensiktsmessig belyst (type, styrke, høyde, utseende m.m.)
• beplantes med egnet beplantning, svartelistede arter tillates ikke
• ikke være støyutsatt
• være relativt flatt
• ha en gunstig orientering i forhold til lys og sol.
• skal være skjermet mot motorisert trafikk og forurensning.
Lekeplass og uteoppholdsareal angitt i byggesøknadens utomhusplan, skal være
felles for alle boenheter.
Det skal etableres et fysisk skille (gjerde, beplantning, hekk, eller annet) mellom
lekeplasser/grøntareal og tilgrensende arealer. Lekeplasser må sikres forsvarlig
mot kjøreareal (ved gjerde, hekk eller på annen måte).
Lekeareal skal gis en tiltalende utforming og best mulig tilpasning til de fleste
brukergrupper. Det kreves et minimum av lekeapparater:
• Sandkasse
• Huskestativ
• Klatrestativ

TERRENG

Inngrep i terreng skal skje mest mulig skånsomt og arealene rundt restaureres til
samme tilstand som før inngrepet. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon
skal tilsåes, beplantes eller behandles på annen tiltalende måte.
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LEKEAREAL

b.Fortau (o_SF)
BALDAKIN

Fortauet skal overbygges med søylefri baldakin.
Baldakin skal utformes med proporsjoner og plassering som harmonerer med
bestående/ tilsvarende anlegg nord i Fridtjof Nansens gate.

§7
BESTEMMELSESOMRÅDER
#1
VILKÅR FOR
BRUK AV
AREALER,
BYGNINGER OG
ANLEGG

Innenfor bestemmelsesområdet tillates parkerings- og bodareal på indre/bakre
deler av plan 1, samt i hele plan -1 (under bakkenivå). Det tillates også
innkjøringsramper og trapperom innenfor dette området.

#2
VILKÅR FOR
BRUK AV
AREALER,
BYGNINGER OG
ANLEGG

Innenfor bestemmelsesområdet skal det på eksisterende tak opparbeides felles
uteoppholdsareal for BKB 1 og BKB 2.

Disse reguleringsbestemmelsene ble vedtatt av
Rana kommunestyre i møte xx.xx.2018

Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør for tekniske tjenester
7
96

VEDLEGG

97

98

VEDLEGG

VEDLEGG

99

100

VEDLEGG

JONARK AS
Postboks 435
7650 NAMSOS

Mo i Rana, 27.06.2019

Saksnr.-dok.nr.
2019/828-13

Arkivkode
20/521

Avd/Saksb
BSAK/TOBRE

Deres ref.

Rammetillatelse - Kombinert bolig- og næringsbygg – Kirkegata 7/Fridtjof Nansens gate 10

Tegninger
Tegning
Utomhusplan A2
Situasjonsplan A2*, med
snitt A1
Plan -1 A2
Plan 0 A2 (1 etasje)
Plan 1 A2 (2 etasje)
Plan 2 A2 (3 etasje)
Plan 3 A2 (4 etasje)
Plan 4 A2 (5 etasje)
Plan 5 A2 (6 etasje)
Snitt 1 A2
Snitt 5 A2

Tegningsnr. Tegningsdato Revisjonsnr. Revisjonsdato
A 01.02
01.03.2017
?
Mottatt dato
14.06.2019
A 01.01
01.03.2017
?
Mottatt dato
12.04.2019
A 02.01
01.03.2017
?
Mottatt dato
14.06.2019
A 02.02.
01.03.2017
?
Mottatt dato
14.06.2019
A 02.03.
01.03.2017
?
Mottatt dato
14.06.2019
A 02.04
01.03.2017
?
Mottatt dato
12.04.2019
A 02.05
01.03.2017
?
Mottatt dato
12.04.2019
A 02.06
01.03.2017
?
Mottatt dato
12.04.2019
A 02.07
01.03.2017
?
Mottatt dato
12.04.2019
03.01
15.11.2016
?
Mottatt dato
12.04.2019
03.05
15.11.2016
?
Mottatt dato

Adresse:

Telefon: + 47 75 14 50 00

Internett: www.rana.kommune.no

Org.nr: 872 418 032

Rådhusplassen 2

Telefax: + 47 75 14 50 01

E-post: postmottak@rana.kommune.no

Bankgiro: 4516.23.78264
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Vi godkjenner søknaden om oppføring av kombinert bolig- og næringsbygg mottatt 07.02.2019 og
tilleggsdokumentasjon sist mottatt 26.06.2019. Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og
bygningsloven (pbl) § 21-4.

Pb 173, 8601 Mo i Rana
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Snitt B A2

03.08

15.11.2016

?

Snitt D A2

03.10

15.11.2016

?

Fasader A2

A 04.01

01.03.2017

?

Fasader 3D A2

A 16.01

01.03.2017

?

12.04.2019
Mottatt dato
12.04.2019
Mottatt dato
12.04.2019
Mottatt dato
12.04.2019
Mottatt dato
14.06.2019
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*Ikke mottatt oppdatert situasjonsplan etter flytting av trafo.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1. Før igangsettingstillatelse gis, skal følgende dokumentasjon være innsendt og godkjent:
a. Før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak, skal fagkyndig ha
foretatt geoteknisk vurdering for de aktuelle tiltak. Se reguleringsbestemmelse § 2 om
geoteknisk vurdering.
b. Reviderte situasjonsplan. Skal vise revidert utgave etter flytting av trafo.
c. Erklæring om ansvarsretter og ny versjon av gjennomføringsplan.
d. Tillatelse fra Arbeidstilsynet, jf. pbl § 21-4 tredje ledd.
e. Tilknytningsavtale med Mo i Rana bydrift ved Vann- og avløpsavdelingen må inngås
ved ny tilknytning og ved endret tilknytningspunkt på kommunens vann- og
avløpsledninger.
Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest
 Det er oppgitt at ansattparkering skal løses ved leie av parkeringsareal utenfor planområde.
Dette skal være avklart og dokumenteres i søknad om ferdigattest.
 Der det kreves avfallsplan, jf. byggteknisk forskrift § 9-6, skal sluttrapport som dokumenterer
faktisk disponering av avfallet vedlegges søknad om ferdigattest, jf. SAK 10 § 8-1.
Rekkefølgekrav
Før boenhetene i hvert byggeområde (BKB 1 og BKB 2) gis ferdigattest, skal følgende være
opparbeidet og ferdigstilt:

Felles renovasjonsløsning

Parkeringsanlegg

Fortau langs Fridtjof Nansens gates østside, i tilsvarende utførelse og
materialbruk som gågata nordover mot kryss med Jernbanegata

Baldakin over fortau, østre side

Ny beplantning, her i blant trær i Fridtjof Nansens gate, tilsvarende som
nord i samme gate (detaljer og krav avklares med Rana kommune)
 I BKB 1:
Felles leke- og oppholdsareal, inklusive bakgård. Det vises til § 6 om
gatetun f_SGT
Støydempende tiltak jfr. støyrapport «418191-RIA-RAP-001»
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Side 3 av 7
Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse.
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på
byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan
gjennomføres.
Ansvar
Ansvarlige foretak må sende kommunen erklæring om ansvarsrett før arbeidene de skal være
ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig søker.
Ansvarlig søker må til enhver tid sørge for at gjennomføringsplanen er oppdatert, og sende den til
kommunen.
Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse
at alle oppgaver er belagt med ansvar.
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Erklærte ansvarsretter til rammesøknaden
Foretak
Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde
Jonark AS
SØK/Ansvarlig søker.
PRO/3/ Arkitekturprosjektering omfatter arkitektonisk utforming av nytt tiltak.
Brannrådgiverne PRO/3/ Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerhet for nytt tiltak, ut fra
AS
byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatt bruk, størrelse og planløsning.
Multiconsult
PRO/2/ Geoteknisk prosjektering omfatter grunnundersøkelser og kartlegging
Norge AS
av grunnforhold også med hensyn til forurensing, samt utarbeidelse av
grunndata for fundamentering og eventuelt sikringstiltak for bygg, anlegg eller
konstruksjon.
Norconsult AS
Kontroll/2/ Geoteknikk
Søknaden
Søknaden gjelder oppføring av et kombinert leilighets‐ og næringsbygg i Kirkegata/Fridtjof
Nansens gate. Bygningen er tegnet i syv plan, parkering/ bod over plan ‐1,
parkering/bod/næringslokale over plan 0, og 36 leiligheter over øvrige 5 plan.
Naboforhold og andres kommentarer
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3, og det er
registrert merknader fra Torill Venes Skatland, Kirkegata 8 seksjon 1, Sissel Venes, Kirkegata 8
seksjon 2, og Nord Advokatfirma, Nordal Griegs gate 10. Merknadene går i hovedsak på
inngangsparti, fasade, utemiljø langs Kirkegata, adkomst til tomten, sikring av byggegrunn.
Søker har besvart nabomerknadene per e-post til naboene som har kommet med merknader. Nord
Advokatfirma har bedt om å få tilsendt geoteknisk rapport når denne foreligger.
Søkers behandling av nabomerknader i søknaden:
«Det har kommet henvendelser tre fra naboer.
Torill Venes Skatland, Kirkegata 8 seksjon 1, Sissel Venes, Kirkegata 8 seksjon 2, og Nord
Advokatfirma, Nordal Griegs gate 10.
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Merknader og svar er vedlagt.
Merknad fra Kirkegata 8 seksjon 1 og 2 anses i hensyntatt med etableringen av inngang for
forretningslokaler på hjørnet Kirkegata/Fridtjof Nansens gate.
Merknad fra Nordal Griegs gate 10 er besvart. Innkjøring til BKB 1 vil være fra Fridtjof Nansens
gate og påvirker ikke nevnte innkjøring. Vedrørende sikring av naboeiendommer er det informert
om at det er engasjert geotekniker som vil utarbeide tiltakene som må iverksettes for å ivareta
sikkerheten til naboeiendommer, uten at ansvarlig søker sitter på detaljerte beskrivelser av dette
på nåværende tidspunkt.
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Det er gjort noen små endringer etter nabovarselet ble sendt ut, men vi mener disse er uvesentlige
og ikke utløser krav om nytt nabovarsel. Det som er synlig av endringer er baldakin langs Fridtjof
Nansen gate, inntrukket inngangsparti til næringslokale, og glassrekkverk for felles
uteoppholdsareal på tak.»
Uttalelse fra andre Helgeland Kraft Nett AS
E-post 26.06.2019 vedrørende plassering av trafo:
«For å finne føringer om hvor det vil være best å plassere en nettstasjon i et prosjekt kan vi se til
«Forskrift om elektriske forsyningsanlegg» (FEF2006). I §2-9 i forskriften heter det at «Elektriske
og magnetiske felt fra installasjoner skal ikke forårsake helseskade».
Dsb har laget en veiledning til forskriften og i denne heter det blant annet at: «Ved etablering av
nye anlegg bør det søkes å unngå at det etableres høye magnetfeltnivåer i boliger, barnehager og
skoler. Ved nye anlegg nær bygg bør det gjennomføres et utredningsprogram som også omfatter
eksponering for elektriske og magnetiske felt og ivaretar at eksponering blir så lav som mulig.»
En ny nettstasjon er en nødvendighet for at dette prosjektet skal kunne realiseres. Det er tidligere
skissert andre løsninger med nettstasjon i bygget ut mot Fridjof Nansens gate, men en ser at ved å
plassere nettstasjonen i bakgården vil eksponeringen bli så lav som mulig, som veiledningen tilsier.
Veiledningen sier ikke noe om lekeplasser eller andre plasser der det ferdes eller oppholdes folk
ettersom det er den gjennomsnittlige eksponeringen over tid en ønsker skal være så lav som mulig.
Et moment vedrørende å plassere nettstasjoner ved lekeplasser er at disse kan blir brukt til
klatrestativ og lek. Det er ikke noe vi ønsker. Nettstasjonsrommet vil i dette tilfellet være et
plasstøpt rom i bygningen i betong og området over ser ut til å være tilpasset formålet slik at ikke
nettstasjonen tar skade av aktiviteten rundt. Forstå det også slik på tegningene at dør til nettstasjon
kommer på et annet nivå og bak et gjerde i forhold til området for lekeplass. En unngår da også
herjing og klatring på døra.
Nettstasjonen må ha ventilasjonsrist ut i det fri i tillegg til dør med ventilasjon. Ventilasjonsristene
gir begrensninger for materialvalg nært disse i forhold til branntekniske krav. Beskrivelse av disse
kravene er sendt arkitekt.»
Uttalelse fra andre Helgeland Avfallsforedling IKS
E-post 27.11.2018:
«Hei, vi bekrefter at vi kan tømme nedgravd løsning som inntegnet på utenomhusplan forutsatt at
det ikke gjøres endringer i vei eller bebyggelse i innfart til tømmested.»

104

Side 5 av 7
Gjeldende plangrunnlag
Eiendommen omfattes av reguleringsplan 2165 for Fridtjof Nansens gate 10 og 12, Kirkegata 7
vedtatt 18.06.2018 med formål kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Veg og atkomst
Innkjøring til parkeringskjeller skal etableres som anvist i reguleringsplankart
og skal søkes flyttet til O.T. Olsens gate, hvis dette lar seg realisere ved tiltak
frem i tid på eiendommene g.bnr. 20/19/195 og 20/19/149.
Anvist i reguleringsplankart er fra Fridtjof Nansens gate.
Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger
Uteoppholdsareal:
Det skal etableres et område på tak over garasjeanlegg og et på hovedtak. Førstnevnte
uteoppholdsareal imøtekommer de fleste av planens kriterier, men ligger litt skjermet til med tanke
på sol og lysforhold. I dette arealet skal det også avsettes et lekeområde. Uteoppholdsareal på
hovedtak vil by på uforstyrret sol så lenge den er oppe i Mo i Rana sentrum. Område blir
inntrukket fra fasaden slik at den ikke blir synlig fra bakkeplan i umiddelbar nærhet og avgrenset
med transparent rekkverk. Rekkverket i seg selv vil overgå tillatte byggehøyde, men ikke være
gjeldene for byggets høydeavgrensning.
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Parkeringsløsning:
Redegjørelse 06.02.2019:
Med krav om 1,2 parkeringsplass pr. leilighet og en pr. 50 m2 forretning/tjenesteyting, basert på 36
leiligheter og 470 m2 forretningsareal blir behovet 53 P‐plasser. Med 34 plasser på plan ‐1, og 19
på plan 0, i tillegg til parkering for 9 motorsykkel/moped og sykkel tilfredsstiller tiltaket kravet.
Det er avsatt plass til tre P‐plasser for bevegelseshemmede, 5,7%.
Ansattparkering løses ved leie av parkeringsareal utenfor planområde. Avklares før søknad om
ferdigattest.
Redegjørelse i e-post 14.06.2019:
Som følge av nedsenkningen ( av trafo, red. saksbehandler) mistet vi en parkeringsplass og to
boder, men ved å ta i bruk areal under nedkjøringsrampe og endre litt på planløsningen på plan ‐1,
har vi funnet de plassene vi mistet.
Visuell utforming
Søkers redegjørelse om estetikk:
«Tomta har tidligere vært bebygd med en mindre bygning, og har i de senere år fungert som
parkeringsplass. For å få en helhet i kvartalet Kirkegata/Fridtjof Nansens gate har vi planlagt en
bygning (næring/boliger) i seks etasjer + kjeller (plan ‐1). Plan 0 ligger delvis neddykket
(østenden) i øvre del. Plan 1 til og med plan 3 bygges helt ut til fortau, mens plan 4 og 5 er trukket
noe tilbake (terrassert) for å oppnå harmoni med omgivelser og tilliggende bygninger. Dette
skaper liv i fasadeutformingen og gir inntrykk med skygger og fasadespill. Fasaden oppleves
variert og tilpasser seg byens skala. Målet har vært å tilpasse en forholdsvis stor bygning på et
respektfullt vis blant eksisterende bygningsmasse og i tråd med ny planlagt bebyggelse langs
Kirkegata mot vest. Det vil bli anlagt felles uteområde på tak over plan 0, i gårdsrom nord/øst for
boliger. I tillegg vil det bli felles terrasse på tak over plan 5. Det er lagt opp til leiligheter i
forskjellige størrelser som dermed sørger for en blandet beboergruppe i forskjellige aldre og faser
av livet. Dette vil bidra til å vitalisere Mo som bysentrum.»
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Tiltaket innehar etter kommunens vurdering gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til
dets funksjon, dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl § 29-2.
Beliggenhet og høydeplassering
Byggverkets høyde godkjennes med maks kote 27,9, jf. pbl § 29-4 første ledd.
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For
plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 1, jf. standarden ”Plassering og
beliggenhetskontroll”.
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta.
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest, jf. pbl § 21-10.
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Sikkerhet mot fare
Tiltaket ligger innenfor et område som i https://www.miljostatus.no/kart/ er registrert med
aktsomhetsområde for kvikkleire. Det må ved første søknad om igangsettingstillatelse vedlegges
en geoteknisk rapport, som konkluderer med at det vil være trygt å gjennomføre byggetiltak, med
eller uten sikringstiltak.
Fjernvarme
Tiltaket skal tilknytte seg til fjernvarmen.
Vann, spillvann og overvann
Kravene om aksept av uttak og påslipp til kommunens ledninger er godkjent av vann- og
avløpsavdelingen, dette bekreftes i e-post datert 12.04.2019.
Anleggsvann:
Vann- og avløpsvann svarer i e-post 12.04.2019:
«Når det gjelder påslipp av anleggsvann under byggeperioden har vi et krav om at innholdet av
suspendert stoff ikke skal overstige 400mg/l, ref. overvannsveileder kap. 3.3. Så lenge at mengden
ikke overstiger dette har vi ikke noen innvendinger, ved høyere innhold må det pumpes via et
sedimenteringsbasseng før det ledes ut til kommunalt overvannsnett.»
Oppsummering og konklusjon
Vi gjør oppmerksom på at en tillatelse etter plan- og bygningsloven kun tar stilling til den
offentligrettslige siden av saken og at det kan foreligge privatrettslige forhold til hinder for
gjennomføringen av tiltaket.
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner kommunen at det
omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes.
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Gebyr
Art

Sakstype Fast pris

Saksbehandling
Gebyrhenvisning
Tilkn. vann

§ 20-3
pkt. 3.1.g 70000,00

Tilkn. kloakk

Totalt gebyr
Fakturamottaker:
Trøndelag Bolig AS

m²-pris Ant. m²

20,00
12,78

6816
6816

17,00

6816

Merknader

Beløp

206320,00
+ 25 % mva.
Faktureres ved
første IG-søknad
+ 25 % mva.
Faktureres ved
første IG-søknad
206320,00

Nordåkeren 2

7650

VERDAL

Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede.
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Informasjon om klageadgang
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Nordland. Klagen sendes Rana kommune. Klagefristen
er tre - 3 - uker fra den dag underretning om vedtaket er kommet frem til deg. Ved elektronisk
underrettelse vil fristen løpe fra da vedtaket var tilgjengelig i din elektroniske postkasse. Ansvar og
risiko ved igangsetting av tiltak før klagefristen er utgått og eventuell klage er ferdig behandlet av
fylkesmannen påhviler tiltakshaver.

Med hilsen
Byggesak
Jan-Terje Strandås
seksjonsleder

Tone Breirem
saksbehandler
Tlf.:75 14 52 21

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Trøndelag Bolig AS
DAN ERIK KJELLNØ ADVOKAT
Sissel Venes
Torill Venes Skatland

Nordåkeren 2
Postboks 3
Postboks 1298
Fridtjof Nansens Gate 4 A

7650
8601
8602
8622

VERDAL
MO I RANA
MO I RANA
MO I RANA
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UTENOMHUSPLAN

DRIFTSBUDSJETT
KIRKEGATA 7 BORETTSLAG

2020

Utgifter
3 800

36

136 800

1

136 800

vannavgift

2 700

36

97 200

1

97 200

Avløpsavgift

2 600

36

93 600

1

93 600

Eiendomsskatt

3 500

36

126 000

1

126 000

Renovasjonsavgift

2 800

36

100 800

1

100 800

Forretningsførerhonorar

2 375

36

85 500

1

85 500

styrehonorar

20

36

720

12

8 640

Heis

50

36

1 800

12

21 600

revisjonshonorar

10

36

360

12

4 320

Avsetning vedlikehold

80

36

2 880

12

34 560

Brøyting, utv. Stell

40

36

1 440

12

17 280

600

36

21 600

12

259 200

7

36

252

12

3 024

400

36

14 400

1

14 400

8

36

288

12

3 456

Vaktmester

150

36

5 400

12

64 800

Plus konsept

120

36

4 320

12

51 840

Strøm fellesarealer

30

36

1 080

12

12 960

Renhold

40

36

1 440

12

17 280

Diverse

11

36

396

12

4 752

Kabeltv
Borettslagenes sikringsfond
Medlemskap BBL
Rekvisita, porto,telefon trykksaker

Sum utgifter

VEDLEGG

Forsikring

1 158 012

109

84

3 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 1 etg.

2 roms leilighet 1 etg.

4 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 1 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

2 roms leilighet 2 etg.

4 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 2 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

2 roms leilighet 3 etg.

4 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 3 etg.

3 roms leilighet 4 etg.

3 roms leilighet 4 etg.

3 roms leilighet 4 etg.

4 roms leilighet 4 etg.

3 roms leilighet 4 etg.

3 roms leilighet 4 etg.

3 roms leilighet 5 etg.

3 roms leilighet 5 etg.

3 roms leilighet 5 etg.

4 roms leilighet 5 etg.

3 roms leilighet 5 etg.

3 roms leilighet 5 etg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

H0101

H0102

H0103

H0104

H0105

H0106

H0107

H0108

H0201

H0202

H0203

H0204

H0205

H0206

H0207

H0208

H0301

H0302

H0303

H0304

H0305

H0306

H0307

H0308

H0401

H0402

H0403

H0404

H0405

H0406

H0501

H0502

H0503

H0504

H0505

H0506

Adresse:

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

Kirkegata 7

79

67

126

68

55

68

79

67

126

68

55

68

83

75

73

107

54

70

71

84

83

75

73

107

54

70

71

84

83

75

73

107

54

70

71

P-rom

ANDEL Type leil.
Bolignr. NR

Leilighet

kr 2 990 000
kr 97 600 000

2930

kr 2 910 000

kr 4 750 000

kr 2 740 000

kr 2 290 000

kr 2 740 000

kr 2 890 000

kr 2 810 000

kr 4 500 000

kr 2 640 000

kr 2 190 000

kr 2 640 000

kr 2 790 000

kr 2 840 000

kr 2 840 000

kr 3 465 000

kr 1 865 000

kr 2 540 000

kr 2 540 000

kr 2 790 000

kr 2 640 000

kr 2 690 000

kr 2 690 000

kr 3 315 000

kr 1 690 000

kr 2 360 000

kr 2 360 000

kr 2 640 000

kr 2 540 000

kr 2 590 000

kr 2 590 000

kr 3 165 000

kr 1 510 000

kr 2 260 000

kr 2 260 000

kr 2 540 000

(ikke inkl. i finanskostn.)

Innskudd

88

76

126

72

59

72

88

76

126

72

59

72

87

80

80

107

54

75

76

89

87

80

80

107

54

75

76

89

87

80

80

107

54

75

76

89

BRA
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kr 180 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

kr 5 000

Andel

kr 4 991
kr 4 991
kr 3 335
kr 6 989
kr 5 720
kr 5 720
kr 5 609
kr 5 830
kr 5 212
kr 5 212
kr 3 732
kr 7 321
kr 5 940
kr 5 940
kr 5 830
kr 6 161
kr 5 609
kr 5 609
kr 4 119
kr 7 652
kr 6 272
kr 6 272
kr 6 161
kr 5 830
kr 4 836
kr 5 830
kr 9 938
kr 6 205
kr 6 382
kr 6 051
kr 5 057
kr 6 051
kr 10 490
kr 6 426
kr 6 603

kr 2 265 000
kr 2 265 000
kr 1 515 000
kr 3 170 000
kr 2 595 000
kr 2 595 000
kr 2 545 000
kr 2 645 000
kr 2 365 000
kr 2 365 000
kr 1 695 000
kr 3 320 000
kr 2 695 000
kr 2 695 000
kr 2 645 000
kr 2 795 000
kr 2 545 000
kr 2 545 000
kr 1 870 000
kr 3 470 000
kr 2 845 000
kr 2 845 000
kr 2 795 000
kr 2 645 000
kr 2 195 000
kr 2 645 000
kr 4 505 000
kr 2 815 000
kr 2 895 000
kr 2 745 000
kr 2 295 000
kr 2 745 000
kr 4 755 000
kr 2 915 000
kr 2 995 000
kr 97 780 000

kr 5 609

(Av renter fellesgjeld)

Fellesutg.
finans

kr 2 545 000

Kjøpesum

kr 2 756

kr 2 677

kr 3 121

kr 2 677

kr 2 430

kr 2 677

kr 2 756

kr 2 677

kr 3 121

kr 2 677

kr 2 430

kr 2 677

kr 2 756

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 934

kr 2 430

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 756

kr 2 756

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 934

kr 2 430

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 756

kr 2 756

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 934

kr 2 430

kr 2 677

kr 2 677

kr 2 756

kr 9 359

kr 9 103

kr 13 611

kr 8 728

kr 7 487

kr 8 728

kr 9 138

kr 8 882

kr 13 059

kr 8 507

kr 7 266

kr 8 507

kr 8 917

kr 8 948

kr 8 948

kr 10 586

kr 6 548

kr 8 286

kr 8 286

kr 8 917

kr 8 586

kr 8 617

kr 8 617

kr 10 254

kr 6 162

kr 7 888

kr 7 888

kr 8 586

kr 8 365

kr 8 396

kr 8 396

kr 9 923

kr 5 764

kr 7 668

kr 7 668

kr 8 365

Fellesutg.
Brutto
drift
fellesutgifter

kr 7 906

kr 7 689

kr 11 303

kr 7 396

kr 6 374

kr 7 396

kr 7 734

kr 7 517

kr 10 873

kr 7 224

kr 6 202

kr 7 224

kr 7 562

kr 7 569

kr 7 569

kr 8 902

kr 5 642

kr 7 052

kr 7 052

kr 7 562

kr 7 303

kr 7 310

kr 7 310

kr 8 644

kr 5 341

kr 6 742

kr 6 742

kr 7 303

kr 7 131

kr 7 138

kr 7 138

kr 8 385

kr 5 031

kr 6 570

kr 6 570

kr 7 131

(22% skattefradrag)

Netto snitt
fellesutgifter

Kostnader pr. måned

kr 12 920

kr 12 569

kr 19 269

kr 11 991

kr 10 214

kr 11 991

kr 12 580

kr 12 229

kr 18 419

kr 11 651

kr 9 874

kr 11 651

kr 12 240

kr 12 331

kr 12 331

kr 14 713

kr 8 770

kr 11 311

kr 11 311

kr 12 240

kr 11 730

kr 11 821

kr 11 821

kr 14 203

kr 8 175

kr 10 699

kr 10 699

kr 11 730

kr 11 390

kr 11 481

kr 11 481

kr 13 693

kr 7 563

kr 10 359

kr 10 359

kr 11 390

11 - 50 år

Brutto snitt
fellesutgifter

Fellesgjelden er basert på 2,65% flytende rentesats pr. 01.02.20, og
er beregnet med en løpetid på 50 år, og av dette 10 års
avdragsfrihet. Borettslaget vil bli søkt innmeldt i
BORETTSLAGENES SIKRINGSORDNING. Omkostninger for
stifting etc. kr 28.000,-, kommer i tillegg til kjøpesum.
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kr 97 600 000

kr 2 990 000

kr 2 910 000

kr 4 750 000

kr 2 740 000

kr 2 290 000

kr 2 740 000

kr 2 890 000

kr 2 810 000

kr 4 500 000

kr 2 640 000

kr 2 190 000

kr 2 640 000

kr 2 790 000

kr 2 840 000

kr 2 840 000

kr 3 465 000

kr 1 865 000

kr 2 540 000

kr 2 540 000

kr 2 790 000

kr 2 640 000

kr 2 690 000

kr 2 690 000

kr 3 315 000

kr 1 690 000

kr 2 360 000

kr 2 360 000

kr 2 640 000

kr 2 540 000

kr 2 590 000

kr 2 590 000

kr 3 165 000

kr 1 510 000

kr 2 260 000

kr 2 260 000

kr 2 540 000

Fellesgjeld

kr 195 380 000

kr 5 985 000

kr 5 825 000

kr 9 505 000

kr 5 485 000

kr 4 585 000

kr 5 485 000

kr 5 785 000

kr 5 625 000

kr 9 005 000

kr 5 285 000

kr 4 385 000

kr 5 285 000

kr 5 585 000

kr 5 685 000

kr 5 685 000

kr 6 935 000

kr 3 735 000

kr 5 085 000

kr 5 085 000

kr 5 585 000

kr 5 285 000

kr 5 385 000

kr 5 385 000

kr 6 635 000

kr 3 385 000

kr 4 725 000

kr 4 725 000

kr 5 285 000

kr 5 085 000

kr 5 185 000

kr 5 185 000

kr 6 335 000

kr 3 025 000

kr 4 525 000

kr 4 525 000

kr 5 085 000

Totalpris

20.02.2020

NOTATER
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

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

i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i
eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er
utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den
Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges
Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet

eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.
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.
Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbruker myndighetene og organisasjonene anbefaler
benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis

ugrunnet opphold etter at handel er kommet i
stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin
anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

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.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast
eiendom.
Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på
eiendommen, herunder om relevante forbehold.
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 e signatur, 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.
Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansierings plan, akseptfrist, overtakelsesdato
og eventuelle forbehold som for eksempel usikker
finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil
ikke et bud med forbehold bli akseptert før for beholdet
er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver
er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med
siste annonserte visning. Etter denne fristen bør
budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler
har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter
om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som
diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom
bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til
at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
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kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet
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).
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud,
og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste
bud.
Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver
innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende
avtale.
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 av
eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av
kjøper.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Kirkegata 7, 8622 Mo I Rana
Oppdragsnr: 89191346 / Gisle Kallestad

Kjøpesum iht. prisliste kr

Skriver kr.:

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

Eventuelle forbehold:

FINANSIERINGSPLAN

Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

Bekreftet av

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1:

nei

ja

nei

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

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn:

Navn:

Personnr.:
Tlf.:

KJØPSBEKREFTELSE

Jeg/vi ønsker en verdivudering fra EiendomsMegler 1:

ja

Dato/kl.

Personnr.:
Mobil:

Tlf.:

Mobil:

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Postadr.:

Postadr.:

Sted/Dato:

Sted/Dato:

Underskrift:

Underskrift:

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

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

EiendomsMegler 1 Helgeland, Ole Tobias Olsens gate 7, 8622 Mo i rana, T +4790644700, E moirana@em1nn.no
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OPPDRAGSNR: 89191346- SALGSOPPGAVEN ER SIST OPPDATERT 27.02.2020

VISSTE DU AT ...
Du har mange unike fordeler gjennom
EiendomsMegler 1, enten du er boligkjøper
eller boligselger.
Ta kontakt med oss for å høre mer.

Gisle Kallestad
Eiendomsmegler/Nybyggansvarlig Helgeland
Telefon +47 950 60 110 E-post Gisle.Kallestad@em1nn.no
EiendomsMegler 1 Helgeland Org. nr. 931262041
Ole Tobias Olsens gate 7 8622 MO I RANA Telefon
+4790644700 eiendomsmegler1.no
Oppdragsnr: 89191346

