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Dette er en illustrasjon av prosjektet.  
Avvik kan forekomme.
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LEVERANSEBESKRIVELSE – PROSJEKT 16 BOLIGER – EKERØD, KRÅKERØY 
 
Utbygger:  Rød Invest AS, Bellevue 7, 1606  Fredrikstad – Org.no 913 943 198 
Kontaktperson:  Petter Lundeby. Petter.lundeby@husvikhus.com 
Megler:  Stavlund as, Kirkebrygge 2-4, 1607  Fredrikstad – Org.no 983 261 523 
  www.stavlund.no - tlf 69 30 24 50 
  Kontakt: 

Tonje Aasvangen.  Tonje.aasvangen@stavlund.no   
- mobil 908 38 822 

  Gunnar Olai Stavlund.  Gunnar@stavlund.no  
– mobil 91353125 
 

Prosjektet er et boligutviklingsprosjekt i regi av Rød Invest AS.  
 
Utbyggingsprosjektet består av flere byggetrinn, hvor byggetrinn 1 består av tilsammen 16 
boliger/ rekkehus iht. detaljreguleringsplan vedtatt 19.3.2015.  Det er den 27.9.2017 gitt 
rammetillatelse for prosjektet.   
 
Boligene under byggetrinn 1 organiseres som et eierseksjonssameie på en tomt som fradeles 
Gnr 424, Bnr 457 i Fredrikstad.   
 
Boligene får gateadresse Rødsmyraskogen (nr ikke tildelt), 1671 Kråkerøy. 
 
De videre byggetrinnene består av delvis selvstendige og helt selvstendige eneboliger.  
 
På Ekerød utvikles boliger med god, moderne arkitektur, gode tekniske løsninger, materialer 
og energiløsninger. Prosjektet er utviklet med nyskapende energiløsninger basert på sol og 
grunnvarme  som energikilde ,  effektiv deling og distribusjon 
 
Innhold: 
 

- Byggebeskrivelse 
- Detaljbeskrivelse/romskjema 
- Vedtekter 
- Reguleringskart 
- Reguleringsbestemmelser  
- Kjøpsbekreftelse 

 
Byggebeskrivelse 
 
GENERELT 
Denne beskrivelsen skal klargjøre hvilke materialer og tjenester som inngår i leveransen og 
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.  Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelse, illustrasjoner og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveranse-
beskrivelsen som er retningsgivende.  Sammen med detaljbeskrivelse/romskjema utgjør 
leveransebeskrivelsen det viktigste dokumentet i kontrakten med hensyn til å beskrive 
leveransens omfang.  
 
Selger presiserer derfor at øvrige dokumenter som f.eks. reguleringsbestemmelser og 
prospekt kun er til orientering og ikke dokumenter som gir informasjon om leveransens 
omfang. Leveransens omfang fremgår kun av leveransebeskrivelsen med detaljbeskrivelse/-
romskjema evn. med henvisninger som er omtalt i leveransebeskrivelsen.  
 
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan vise forhold som ikke er med i 
leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning, fargevalg, 
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tepper, dører og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på 
fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Arealet av hvert enkelt rom kan 
variere noe fra salgstegning. 
 
Det tas forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet og planene. 
Det presiseres at kjøkken leveres ihht egen kjøkkentegning. Arealet av hvert rom kan variere 
noe fra salgstegning. Vindustørrelser samt vindu og dørplassering kan avvike noe fra de 
generelle planer som følge av bla. bærestruktur og den arkitektoniske utformingen av bygget 
eller som følge av tekniske krav.  
 
Det foreligger rammetillatelse for prosjektet som blir byggemeldt av ansvarlig søker Griff 
Arkitektur AS  
 
KONSTRUKSJON 
Byggene utføres med bærekonstruksjon i prefabrikkerte treelementer og enkelte innvendige 
dragere i stål som blir kasset inn og eventuelt i tre der det er hensiktsmessig. Byggene vil 
tilfredsstille kravene i TEK 17.  
 
Balkonggulv blir bygd i impregnert tre.  Balkongrekkverk leveres utført i treverk. 
  
Yttervegger 
Yttervegger bygges i bindingsverk i tre med totalt 25 cm isolasjon tykkelse. Gips på innvendig 
side og vindusforing blir gipset. Yttervegger består av: Utvendig trepanel som vist på 
fasadetegninger. Trepanel er maskinbeiset 2 strøk. 
 
Vegger mellom boenhetene leveres ihht. krav til lyd- og brannisolering, og forøvrig ihht 
gjeldene forskrift. 
 
Alle øvrige overflater, også de som er levert grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige 
hull etter spiker / stifter / kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke 
malt/ flekket av selger. Selger anbefaler at sameiet maler et strøk innen 1 til 2 år.  
 
Brann, Lyd og isolasjon 
Byggene bygges etter Plan og bygningsloven med gjeldende forskrifter av 1997 og senere 
revideringer, senest i ny TEK17. Byggene tilfredsstiller de krav som stilles til funksjoner, 
brann, lyd, varmeisolasjonstap osv. 
 
Innvendig vegger 
Innervegger består av gips som er sparklet og malt. Vegger mellom boenhetene leveres ihht. 
krav til lyd og brannisolering. Ikke bærende innervegger bygges opp av trestendere, gipses 
samt alle innervegger isoleres.  
 
Innertak (himling) 
Innvendig himling leveres i gips ferdig sparklet og malt. Det leveres listefritt i overgang mellom 
vegg og tak, samt mellom vegg og vegg. Takhøyder vil stort sett være 2,4 m i alle rom med 
unntak av bad/vaskerom, bod/teknisk, wc, der laveste takhøyde stort sett vil være 2,2m. 
 
Vinduer og vindusdører 
Alle vinduer leveres iht. Gjeldende forskrift hva gjelder energikrav, samt krav til tekniske 
løsninger. Samtlige vinduskarmer gipses og sparkles med smyg. Selger tar forbehold om at 
enkelte vinduer ikke kan åpnes som følge av brannkrav eller dersom dette ikke er hensikts-
messig i forhold til funksjon. Det leveres ikke lister rundt vinduer. Dugg på innsiden/utsiden av 
vinduer kan forekomme som følge av f.eks. høy innendørs fuktighet eller lav temperatur.  
 
STANDARD INNVENDIG BEHANDLING 
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Gulv 
På gulv i bad, gang, wc/vaskerom leveres keramiske fliser i grå utførelse i størrelse 30x30 
jfrleveranse/detaljbeskrivelse..  
 
På gulv i soverom, opphold, kjøkken leveres parkett eik 3-stav i hvit utførelse.   
 
Vegger 
Malte vegger i bomull, hvit s 0502 y. Keramiske fliser i grå utførelse i format 30x60 på bad. 
Vegger i innvendig bod og garasje leveres gipset uten videre behandling.  
 
Himlinger 
Malt gips. 
 
Nedforet himling / innkassing 
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i himlingen og langs vegger. Rørføringer 
vil all hovedsak bli skjult bak innkassinger i oppholdsrom eller som helt eller delvis nedforede 
himlinger i gipsplater eller tilsvarende. Tekniske føringer kan resultere i varierende takhøyder i 
enkelte rom. Innvendig takhøyder vil stort sett variere fra 2,4 – 2,5m og bad/vaskerom, 
bod/teknisk vil laveste takhøyde være på ca. 2,2m.  
Innvendige vegger av trekonstruksjon, isolert og kledd med gipsplater.  
Disse vil bli overflatebehandlet som del av overflaten der konstruksjonen blir montert. 
 
Vinduer og vindusdører 
Samtlige vinduskarmer gipses sparkels med smyg. 
 
UTSTYR 
 
Kjøkken, bad og garderobe 
Kjøkkeninnredning fra HTH, modell Stockholm i kombinasjon med Mono overskap ihht. egen 
kjøkkentegning for den enkelte enhet. Kjøkken leveres med integrerte hvitevarer av typen 
Siemens bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. 
Kjøkkenventilator leveres fra Siemens. 
 
Baderomsinnredning fra HTH i modell Stockholm ihht egen HTH leveransetegning for den 
enkelte enhet.  
 
Bad: dusjbatteri, dusjgarnityr, ett greps servantbatteri, veggmontert wc med hvitt sete og lokk. 
Dusjvegger rette 90x90 i herdet glass.   
 
Garderobe – 100cm kombigarderobe fra HTH modell Dekor Glatt hvit, 4 garderobeskap pr 
rekkehus. 
 
Dører 
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-godkjent sikkerhetslås.  
Terrassedør leveres i tilsvarende utførelse som øvrige vinduer, i henhold til gjeldene forskrift. 
Innvendige dører leveres formpresset i hvit slett utførelse med hvit karm.  
 
Belistning 
I rom med parkett og entre med fliser leveres det gulvlister i hvit utførelse. Listverk leveres 
fabrikkmalt synlig spikerhull vil forekomme. 
 
Hus A vil rom; wc, vaskerom/teknisk rom i 1 etg. leveres med flislagt sokkelflis samme som 
gulvflis. 
 
Hus B vil rom; teknisk i 1 etg leveres med flislagt sokkelflis samme som gulvflis.  
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Innvendige trapper 
Innvendige trapper blir levert i beiset furu i tilsvarende utførelse som vist på illustrasjon i 
salgsoppgave. Noe avvik kan forekomme.  
 
Trappetrinn og håndløper i farge «Grå sommer». Trapp og trapperekkverk i bomull Hvit 
S0502-Y. 
 
Diverse utstyr 
Brannslukningsutstyr- og brannalarmutstyr leveres i henhold til forskriftskrav 
 
TEKNISK ANLEGG 
 
Energi og oppvarming   
Det blir installert en felles varmesentral  for alle 16 enhetene. Varmesentralen eies og driftes 
av sameiet. 
 
Det blir bygd 2 tekniske hus/rom i fellesområdet . Oppvarming og varmtvann vil produseres i 
en kombinasjon av grunnvarme (boring) , solfangere og en varmepumpe og sikres med en el-
kolbe. Det vil installeres et solcelleanlegg knyttet til varmesentralen. Dette vil bidra til å 
forsyne pumpen og el-kolben med strøm. Det vil i tillegg leveres en egen varmtvannsbereder 
til hver enkelte enhet. Det installeres vannmålere for hver boenhet som måler mengde vann til 
oppvarming og tappevann.  
 
Det vil bli plassert solfangere på gavelveggene i syd og på tak.  Disse er eierseksjonssam-
eiets eiendom og anses for et felles anlegg for seksjonseierne. 
 
Husene vil få oppgradert isolasjon. Det blir benyttet isolasjon med ʎ=0.037 W/mK i innvendige 
vegger og gulv. Det bil bli benyttet isolasjon med  ʎ=0.032 W/mK – for tak , utvendige vegger 
og etasjeskille over garasje. 
 
Rekkehus type A leveres med vannbåren gulvvarme i 1 etg: entre, opphold, vaskerom/bod. 
2 etg: bad, stue.   
Rekkehus type B (OG C) leveres med vannbåren gulvvarme i 1 etg: entre, wc/bad, . 2 etg: 
bad, kjøkken/opphold. 
 
Vinduene blir levert fra Nordan med en snitt  U-verdi på 0.8. 
 
Tegninger av tekniske anlegg 
Teknisk anlegg og fremføringer blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen 
der det er hensiktsmessig og nødvendig. 
 
Ventilasjon 
Det blir levert balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregater blir montert i bod, teknisk rom. 
 
Elektriske installasjoner 
Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Installasjoner legges generelt skjult i 
vegger.  
 
Lyspunkter, tekniske lys, lampepunkter og kontakter plasseres iht. elektrotegninger.  
Tilvalg – ekstra elektriske punkter, telefon og tv kontakter kan ledninger bli trukket åpent. 
 
Sanitær 
Monteres opplegg for oppvaskmaskin på kjøkken og opplegg for vaskemaskin på bad eller 
vaskerom. Hver enhet får varmt vann fra felles teknisk anlegg samt egen bereder.  
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Tv, radio og data 
Det leveres tilrettelagt for bredbånd og TV-løsning, Internett/kabel TV abonnement må tegnes 
av sameie. 
 
Offentlige krav og forskrifter 
Leveransen er i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).  
Vi forbeholder oss retten til å foreta justeringer av tomte- og feltplanene og endringer av 
konstruksjonen og i material og leverandørvalg, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige 
endringer i kvalitet.  
 
Selger tar forbehold om kommunal godkjenning av boligen dersom dette ikke er mottatt. 
Orientering om eventuelle endringer vil skriftlig bli meddelt de som har inngått «avtale om 
kjøp av bolig som ikke er fullført». 
 
Sikkerhet 
Selger stiller sikkerhet for fullstendig oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Selger har 
forpliktet til å stille garanti ihht. Bustadoppføringslova §12 på 3% av kjøpesummen fra 
kontraktsinngåelse og frem til overtakelse, deretter 5% i 5 år etter overtakelsen.  
 
Utomhus 
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er kun å betrakte som retningsgivende. 
Forbehold om endelig utforming og materialvalg. Kjøper aksepterer at deler av 
utomhusarbeidene ikke må være ferdigstilt ved overtakelse. Selger forplikter seg til å gjøre 
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/vinter/feltet er ferdigstilt i sin helhet. Inntil 
huset er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle 
brakker m.v. samt ha stående skilt på den solgte eiendom.  
 
Forsikring / reklamasjoner 
Bygget er forsikret ved byggforsikring fram til overtakelse og må etter dette tidspunkt forsikres 
av forbruker. For eventuelle reklamasjoner gjelder reglene i bustadsoppføringslova. 
 
Boder / garasjer 
Hver enhet får en egen sportsbod med tilgang fra garasjen på ca 6kvm. Bodene leveres med 
ubehandlede innvendige vegger, kledd i tre eller osb plater.  
Hver enhet får sin egen garasje. Garasjene leveres med ubehandlede innvendige vegger som 
er kledd i tre eller osb plater.  
 
Balkonger og terrasser 
Balkonggulv og terrasser utføres i trykkimpregnerte materialer.  
Terrasser blir liggende flytende på bakken /grunn og utføres i trykkimpregnerte materialer.  
 
Fellesarealer 
Felles veier blir asfaltert og lekeplass blir opparbeidet iht. krav til teknisk anlegg (ref. ovenfor) 
og utomhusplan.  
 
Fellesområder vil bli utført med asfalterte stikkveier med belysning. Det vil anlegges 
fellesområder mellom hver boligrekke som utstyres med benker og lekeapparat. Det vil bli 
noe beplantning og opparbeidetgrøntarealer / sådd plen. Selger forbeholder seg retten til å 
bestemme endelig utforming. 
 
Etter ferdigstillelse av utomhusarealer og felles anlegg er det eierseksjonssameiet som skal 
besørge og bekoste drift og vedlikehold av disse. 
 
VVA / VEIER OG FELLESAREAL  
Vei, vann og avløpsledninger utført i h.h.t. Kommunes krav til opparbeidelse av tekniske 
anlegg.  
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Hovedveier, parkeringsplasser og kjørbar gangvei leveres asfaltert. Det må påregnes at 
asfalten vil få sprekker/ hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en mangel. Det er også 
påregnelig at avslutninger av asfalt (på siden og ved avslutning) vil kunne sprekke.  
Kostnader til vedlikehold av private fellesveier, felles biloppstilling, private vann og 
avløpsledninger, fellesområder samt utgifter til snørydding av felles private veier og plasser, 
deles likt mellom eiendommene som blir berørt.  
 
Private parkeringsplass/gårdsplasser utenfor garasje leveres med belegningsstein. Det må 
påregnes at belegningssteinen vil få senkelser/hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en 
mangel.  
 
Tilfylling mot plate på mark gjøres med drenerende stedlige masser. Det kan bli plassert 
fellestiltak/innretninger, som kumlokk/stoppekraner og el.skap uten at dette er en mangel. 
Utomhus vil så langt som mulig bli opparbeidet med plen mot naturlig terreng. Det kan 
forekomme avvik og tilpasninger på grunn av opprettholdelse av eksisterende terreng/-
vegetasjon.  
 
Tilvalgsmuligheter 
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å 
variere standarden på sin bolig.  Det vil bli utarbeidet en tilvalgsbrosjyre for prosjektet. Kjøper 
har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/-
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Det inngås egen tilvalgs-
avtale mellom kjøper og selger. Betalingstidspunkt til følge av tilvalgsavtalen. 
 
Det vil etter varslet oppstart innkalt til tilvalgsmøte hvor det blir orientert om hvordan 
tilvalgsprosessen skal gjennomføres.  
 
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte 
ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 
Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadsoppføringslova §9. Selger gjør oppmerksom 
på at det ikke gis mulighet til å gjøre endringer som har konsekvenser for konstruksjonen 
dette inkluderer eksempel flytting av vegger , vinduer og dører, etc.  
 
Priser  
Se den til enhver tid gjeldene prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktinngåelse 
Selger står fritt til når som helst å justere priser på usolgte enheter uten forutgående varsling. 
 
Nedenfor er opplistet noen arbeider, tjenester, omkostninger og abonnement som ikke 
inngår i leveransen:  
 

1. Bygningsmessige arbeider  
Utvendig overflatebehandling utover 2. strøk maskinbeis. Impregnerte 
materialer leveres ubehandlet. Alle øvrige overflater, også de som er levert 
grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige hull etter spiker / stifter / 
kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke malt/ 
flekket av selger.  Stige eller adkomst til tak.  

2. Tjenester:  
Utvask av boligen. Boligen leveres byggevasket. Dvs.at kjøper selv må gå 
over å vaske/tørke støv.   

3. Omkostninger:  
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Omkostninger for egen finansiering, så som dokumentavgift, tinglysning av 
pantobligasjoner og gebyrer etc inngår ikke i selgers leveranse.  
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Kostnader til vedlikehold av private fellesveier, felles biloppstilling, private vann og 
avløpsledninger, fellesområder samt utgifter til snørydding av felles private veier og plasser, 
deles likt mellom eiendommene som blir berørt.  
 
Private parkeringsplass/gårdsplasser utenfor garasje leveres med belegningsstein. Det må 
påregnes at belegningssteinen vil få senkelser/hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en 
mangel.  
 
Tilfylling mot plate på mark gjøres med drenerende stedlige masser. Det kan bli plassert 
fellestiltak/innretninger, som kumlokk/stoppekraner og el.skap uten at dette er en mangel. 
Utomhus vil så langt som mulig bli opparbeidet med plen mot naturlig terreng. Det kan 
forekomme avvik og tilpasninger på grunn av opprettholdelse av eksisterende terreng/-
vegetasjon.  
 
Tilvalgsmuligheter 
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å 
variere standarden på sin bolig.  Det vil bli utarbeidet en tilvalgsbrosjyre for prosjektet. Kjøper 
har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/-
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Det inngås egen tilvalgs-
avtale mellom kjøper og selger. Betalingstidspunkt til følge av tilvalgsavtalen. 
 
Det vil etter varslet oppstart innkalt til tilvalgsmøte hvor det blir orientert om hvordan 
tilvalgsprosessen skal gjennomføres.  
 
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte 
ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 
Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadsoppføringslova §9. Selger gjør oppmerksom 
på at det ikke gis mulighet til å gjøre endringer som har konsekvenser for konstruksjonen 
dette inkluderer eksempel flytting av vegger , vinduer og dører, etc.  
 
Priser  
Se den til enhver tid gjeldene prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktinngåelse 
Selger står fritt til når som helst å justere priser på usolgte enheter uten forutgående varsling. 
 
Nedenfor er opplistet noen arbeider, tjenester, omkostninger og abonnement som ikke 
inngår i leveransen:  
 

1. Bygningsmessige arbeider  
Utvendig overflatebehandling utover 2. strøk maskinbeis. Impregnerte 
materialer leveres ubehandlet. Alle øvrige overflater, også de som er levert 
grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige hull etter spiker / stifter / 
kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke malt/ 
flekket av selger.  Stige eller adkomst til tak.  

2. Tjenester:  
Utvask av boligen. Boligen leveres byggevasket. Dvs.at kjøper selv må gå 
over å vaske/tørke støv.   

3. Omkostninger:  

 

 

4. Abonnement:   
Internett/kabel TV abonnement tegnes av sameie. 
Møbler, samt utstyr/innredning som er stiplet på kontraktstegninger, 
plantegninger og i illustrasjoner inngår ikke i leveransen.  

 
GENERELT OG FORBEHOLD 
Byggestart er avhengig av tilfredsstillende forhåndssalg. For byggetrinn 1 så utgjør dette 60% 
av enhetene og tilfredsstillende byggelån. Videre er byggestart avhengig av igangsettelse 
tillatelse fra myndighetene . Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid 
og eventuell justering i fremdriften for overtagelse /innflytting ,hjemmelsoverføring med videre 
som følge av dette. 
 
Selger vil skriftlig meddele Kjøperne når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten 
derved er endelig. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende og ikke har varslet 
byggestart innen 01.11.19, kan partene fri seg fra kontrakten. I så fall bortfaller eventuelt 
inngått kjøpsavtale, hvoretter Selger tilbakefører alle innbetalinger foretatt av Kjøper inklusive 
opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre. 
 
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel 
å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av 
offentlige pålegg, forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. 
 
Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og vil avvike noe i forhold til plan – og 
fasadetegninger og den ferdige bebyggelsen. Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte 
organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen.  
 
Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment å 
danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og kan ikke anses som endelig leveranse.  
Beplantning og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør 
utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs 
og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene.  
 
Kjøper oppfordres til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkring-
liggende, eksisterende og fremtidig bygningsmasse mm. før et evt. bud/-kjøpsbekreftelse 
inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er 
presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved 
selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik 
mellom tegninger i prospekt / internett- side og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt 
med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til 
denne.  
 
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet 
 
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. 
Innkassinger vil ha varierende størrelse. Alt som på prospekttegningene er vist med stiplede 
linjer er ikke en del av leveranse, men ment som forslag til mulige innredningsløsninger. 
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt. Endelig plassering av tekniske anlegg bestemmes av hva som er hensikts- og 
funksjonsmessig nødvendig. Sjakter og VVS føringer er ikke inntegnet endelig, og det må 
påregnes mindre justeringer av disse. 
 
Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og 
dette synes hensiktsmessig. Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendig offentlige 
godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og salg av tilstrekkelig antall enheter før 

Leveransebeskrivelse  |  Ekerød Standard   |



12

 

 

igangsettelse og beslutning om bygging. Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å 
bygge og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt eller at 
tilstrekkelig antall leiligheter ikke blir solgt. 
 
Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse 
av rekkehusene. Blir ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir 
ferdigstilt våren året etter. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av 
selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. 
 
Det er påregnelig at alle malte overflater vil kunne falme av sollys i fremtiden. 
Dersom en vil redusere dette kreves aktivt vedlikehold som kjøper selv må sette seg inn i. 
Kjøper er etter overtakelse selv ansvarlig for snarest mulig å behandle utvendig panel / 
kledning / sageskår etc. på en fagmessig måte, og må selv søke råd og veiledning til slik 
behandling.  
 
Selger presiserer at de ikke har ansvar for normale svinn og sprekker i gips overganger 
(vegg, vegg eller vegg , himling) ,treverk, mur og betong, som må anses som påregnelig og 
som derfor ikke utgjør en mangel, det samme gjelder at selger ikke har ansvar for sprekker i 
maling/ tapet av samme grunner.  
 
Selger gjør oppmerksom på at gulv og parkett vil kunne få sprekker og skader dersom de ikke 
behandles i henhold til produsentens råd om bruk og vedlikehold, dette kan være dersom det 
for eksempel er tørt innemiljø eller møbler som hindrer fri bevegelse av «flytende parkett». 
Skader som følge av feilaktig bruk/behandling er ikke å anse som mangler. Det henvises til 
produktinformasjon som kjøper plikter å sette seg inn i når boligen tas i bruk.  
 
Energidelen er finansiert 49 % av Enova. Dersom Enova trekker støtten så har utbygger 
rett til å endre/justere prosjektets energidel. Dette gjelder støtten til grunnvarme, 
solfangere etc.  
 
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, men uten at den generelle standard forringes. Selger tar forbehold om 
eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming 
og fremdrift.  
 
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i tak og langs vegger. Rørføringer vil i all 
hovedsak bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til 
vertikalinnkassing langs vegg vil kunne forekomme i bad, bod og entre. Nevnte 
konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen er 
montert. Dette gjelder elektro-, ventilasjon- og sanitærføringer.  
 
Det tas forbehold om endelig plassering av sjakter og eventuelle arealavvik som ikke er 
vesentlig. 
 
For utførelsen gjelder de normalkrav som fremgår av NS 3420 / Byggforskserien NBI blad nr. 
520.008, dog gjelder for retningstoleranser klasser RD også for innvendige vegger.  
 
Dersom selger har anmodet kommunen om midlertidig bruksattest eller ferdigattest og ikke 
mottatt dette innen 21 dager fra avsendt anmodning, så godtar kjøper at forsinkelsen i 
påvente av svar fra kommunen ikke kan lastes selger og ikke kan kreves kompensert fra 
selger.  
 
Flere kjøpere. Dersom kjøper er mer enn en person så gir kjøpernee hverandre gjensidig 
forpliktende fullmakt til å opptre på vegne av hverandre i hele byggesaken og reklamasjons-
tiden deretter. Det vil si at hvis en av kjøperene har dialog med selger om endringer, eller 
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avklaringer av enhver art herunder møter på overtakelse/befaringer, så samtykker kjøperene 
til at den ene forplikter begge/alle kjøpere.  
 
Partene er enige om at verneting skal være eiendommens verneting i tilfelle uenighet og 
rettslige konsekvenser av avtalen.  
 
Kjøper godtar at elektronisk kommunikasjon ved epost skal regnes og godtas som skriftlig 
kommunikasjon mellom partene i anledning denne avtalen.  
 
Kjøper er kjent med at selger skal foreta videre utbygging på feltet og at evt. støy, støv og 
vibrasjoner eller andre ulemper fra den videre utbygging ikke gir grunnlag for krav mot selger.  
FDV. Kjøper er oppfordret til og forpliktet til å sette seg inn i de drift- og vedlikeholdsoppgaver 
som følger med som eier av boligen (herunder all FDV informasjon), og de tilhørende 
utomhusarealer. FDV fra elektriker. 
 
Ved eventuell motstrid (eller uklarhet) mellom avtalens dokumenter, går kontrakten først og 
deretter denne leveransebeskrivelsen foran andre dokumenter.  
 
Overflatedrenering/nedbør 
Ved nedbør er det påregnelig og sannsynlig at det blir vannansamlinger på utomhusarealer. 
Enkelte steder kan det være levert fordrøyningskummer. Dersom det er levert slike 
fordrøyningskummer vil disse avhjelpe og ta imot vann ved nedbør, men slike 
fordrøyningskummer etc. er kun ment som avhjelpende tiltak, men ikke tiltak som helt og fullt 
avverger vannansamlinger etc. Ved nedbør er det også påregnelig at det kan komme uren 
sprut på panel nederst mot bakken. Før terrenget får «satt seg» etter nybygging er det også 
påregnelig at det ved nedbør kan renne tilsmusset vann utover tomta, og evt. rensing av 
kummer er å anse som påregnelig fremtidig vedlikehold.  
 
Taknedløp/takrenner 
Taknedløp blir synlig montert utenpå kledning mellom hver enkelte enhet. Forbehold om 
utseende og plassering da det ikke er detaljprosjektert.  
 
Organisering/Eierform  
Det vil bli etablert et eierseksjonssameie og selger vil engasjere forretningsfører for sameiet 
for første driftsår. Ekerød  er planlagt å være  et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å 
bestå av totalt 16 stk. boligseksjoner.   
 
Den daglige driften vil bli organisert som eierseksjonssameie iht. lov av 16. juni 2017 nr 65, 
eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 
seksjoner i sameiet. 
 
Heftelser og servitutter 
Utbygger og selger forbeholder seg retten til å tinglyse erklæringer som sikrer anlegg og 
vedlikehold av ledningsnett for vann/avløp/el./signal, eller varmeløsninger på eiendommen, 
for eiersekssjonsameiet formål, men også til andre eiendommer i området.   
 
Eierseksjonene overskjøtes til hver enkelt kjøper og overdras uten andre heftelser enn:  

1964/300319-1/86 REFUSJONSKRAV TINGLYST  
21.01.1964  
BELØP: NOK 18.907 
PANTHAVER:Kråkerøy Kommune  
Lnr: 1384017 
OVERFØRT FRA: Knr: 0106 Gnr: 424 Bnr: 6 
Gjelder denne registerenheten med flere 
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1975/304118-1/86 PRIORITETSBESTEMMELSE TINGLYST  
22.09.1975  
VEKET FOR: ERKLÆRING/AVTALE 1975/304209-1/86 

1975/304209-1/86 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
26.09.1975  
AVTALE 
MED KRÅKERØY KOMMUNE OG STATEN V/MILJØVERNDEP OM ET NÆRMERE 
BEGRENSET OMRÅDE BLIR STILT TIL STEDSEVARIG RÅDIGHET 
FOR ALMENHETEN SOM FRIAREAL MED EN NÆRMERE BRUKSBEGRENSNING. 
OVERFØRT FRA: Knr: 0106 Gnr: 424 Bnr: 6 
Gjelder denne registerenheten med flere 

2015/1122507-2/200 DIVERSE PÅTEGNING TINGLYST  
01.12.2015  
Rettighetshaver er Miljødirektoratet org. nr. 999601391 

2017/315029-1/200 DELVIS SLETTING VED AREALOVERFØRING TINGLYST  
11.04.2017  
Pant frafalt i overført areal 
300 m2 fra gnr. 439 bnr. 1 til gnr. 439 bnr. 426 
Kopi bestilt: 19.04.2017 kl. 12:41 av Gunnar Olai Stavlund 
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Beliggenheten   
Ekerød ligger sentralt på nordre Kråkerøy i Fredrikstad kommune. I nord-øst avgrenses feltet 
av Rødsmyra skole, veidebakken og et etablert boligområde, i vest av Ilabakken/Rødsveien 
og Ekheim og i sør av LNF-område med turstier og kulturminner.  
 
Ekerød ligger i en lun skogkledd li i underkant av 2 km fra Fredrikstad sentrum. Boligområdet 
ligger vis av vis Rødsmyra skole (barneskole) og med kort vei til Kråkerøy stadion og 
Kråkerøy ungdomsskole. Her finnes håndballbaner, trailbaner, basket- og fotballbaner. 
Fredrikstad stadion, høgskolen i Østfold og den planlagte, nye videregående skolen i 
Fredrikstad ligger innenfor en radius på 1,5 km. Det finnes flere populære barnehager i 
nærområdet Området grenser Kråkerøymarka med turstier, kulturminner og badesteder.Det 
er gode solforhold på området.  
 
Utbyggingen i Ekerødområdet er tenkt delt opp i ulike byggetrinn, hvor geografiske plassering 
i tillegg til størrelser og boformer definerer de ulike stegene.  
 
Utforming og boligtyper 
Byggetrinn 1, vil bestå av to ulike hustyper; type A og B, satt sammen i rekke. Boligtype A er 
en enhet  på  to etasjer. Boligen får uteområde på både frem og bakside. Bolig A er 122 m2 
BRA. Boligtype B vil gå over tre etasjer, med takterrasse og uteområde på både frem og 
bakside. Bolig B er 111 BRA. Disse to ulike bygningstypene har ulik form og høyde, men 
felles arkitektonisk formspråk. De to hustypene kombineres og sammenstilles på ulike måter i 
hver husrekke. Hver bolig får en integrert garasje. Boligene får flate tak og trekledning. 
Boligenes trefasader beises, og det benyttes 4 ulike naturtoner i grått og brunt. Dette gir 
rekkehusene et enhetlig og homogent uttrykk, og bidrar samtidig til variasjon, landskaps-
tilpasning, identitet og gode visuelle kvaliteter. Volumoppbygging, fasadeuttrykk, material- og 
fargebruk er tilpasset det kuperte skogslandskapet og omkringliggende trehusbebyggelse på 
nordre Kråkerøy. 
 
Den konseptuelle tankegangen rundt byggene, energiberegninger og tekniske løsninger som 
ligger til grunn for prosjektet er skissert under.  
 
Målsetting  
Målet med prosjektet er å bygge en ny type boligfelt med energi i fokus.  
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Beliggenheten   
Ekerød ligger sentralt på nordre Kråkerøy i Fredrikstad kommune. I nord-øst avgrenses feltet 
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Ekerød ligger i en lun skogkledd li i underkant av 2 km fra Fredrikstad sentrum. Boligområdet 
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BRA. Boligtype B vil gå over tre etasjer, med takterrasse og uteområde på både frem og 
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felles arkitektonisk formspråk. De to hustypene kombineres og sammenstilles på ulike måter i 
hver husrekke. Hver bolig får en integrert garasje. Boligene får flate tak og trekledning. 
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Beliggenheten   
Ekerød ligger sentralt på nordre Kråkerøy i Fredrikstad kommune. I nord-øst avgrenses feltet 
av Rødsmyra skole, veidebakken og et etablert boligområde, i vest av Ilabakken/Rødsveien 
og Ekheim og i sør av LNF-område med turstier og kulturminner.  
 
Ekerød ligger i en lun skogkledd li i underkant av 2 km fra Fredrikstad sentrum. Boligområdet 
ligger vis av vis Rødsmyra skole (barneskole) og med kort vei til Kråkerøy stadion og 
Kråkerøy ungdomsskole. Her finnes håndballbaner, trailbaner, basket- og fotballbaner. 
Fredrikstad stadion, høgskolen i Østfold og den planlagte, nye videregående skolen i 
Fredrikstad ligger innenfor en radius på 1,5 km. Det finnes flere populære barnehager i 
nærområdet Området grenser Kråkerøymarka med turstier, kulturminner og badesteder.Det 
er gode solforhold på området.  
 
Utbyggingen i Ekerødområdet er tenkt delt opp i ulike byggetrinn, hvor geografiske plassering 
i tillegg til størrelser og boformer definerer de ulike stegene.  
 
Utforming og boligtyper 
Byggetrinn 1, vil bestå av to ulike hustyper; type A og B, satt sammen i rekke. Boligtype A er 
en enhet  på  to etasjer. Boligen får uteområde på både frem og bakside. Bolig A er 122 m2 
BRA. Boligtype B vil gå over tre etasjer, med takterrasse og uteområde på både frem og 
bakside. Bolig B er 111 BRA. Disse to ulike bygningstypene har ulik form og høyde, men 
felles arkitektonisk formspråk. De to hustypene kombineres og sammenstilles på ulike måter i 
hver husrekke. Hver bolig får en integrert garasje. Boligene får flate tak og trekledning. 
Boligenes trefasader beises, og det benyttes 4 ulike naturtoner i grått og brunt. Dette gir 
rekkehusene et enhetlig og homogent uttrykk, og bidrar samtidig til variasjon, landskaps-
tilpasning, identitet og gode visuelle kvaliteter. Volumoppbygging, fasadeuttrykk, material- og 
fargebruk er tilpasset det kuperte skogslandskapet og omkringliggende trehusbebyggelse på 
nordre Kråkerøy. 
 
Den konseptuelle tankegangen rundt byggene, energiberegninger og tekniske løsninger som 
ligger til grunn for prosjektet er skissert under.  
 
Målsetting  
Målet med prosjektet er å bygge en ny type boligfelt med energi i fokus.  
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Energiløsningene skal i hovedsak være felles og effektivt deles og fordeles slik at man 
utnytter potensialet i fleksibilitet som finnes i et slikt boligfelt.   
 
Gode energiløsninger gir grunnlaget for å redusere den totale energieffekten for hele 
boligfeltet. 
 
Sol som hovedenergikilde   
Boligfeltet har som mål at mer enn 50% av det totale energibehovet dekkes av sol og 
grunnvarme. 
 
Dette innebærer bl.a. at det skal bygges et  felles kombinert sol- og  grunnvarmeanlegg  og 
det vil  bli tilbudt solceller til den enkelte leilighet som et tilvalg. 
 
 
Prosjektet er støttet av ENOVA SFs program for energieffektive nybygg. 
 
Kjøpsomkostninger 
 
Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen uoppfordret betale til Meglers klientkonto i samsvar med 
følgende oppstilling over kjøpsomkostninger:  
 
2 Dokumentavgift til staten 2,5 %  Grunnlag 408 000,-  Kr 10 200,00 
3 Off. tinglysingsgebyr for skjøte   1 a Kr 525,00 
4 Off. tinglysningsgebyr pantobligasjon   1 a Kr 525,00 
5 Off. gebyr for attest   1 a Kr 172,00 
6 Likviditetstilskudd til sameiet kr 10 000,- pr 

boenhet. 
   a Kr 7 500,00 

 Å betale     Kr  
 
I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument 
Kjøper lar tinglyse i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om endringer i 
offentlige avgifter og gebyrer. Risikoen for slike endringer bæres av Kjøper.  
 
Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører 
har etablert en faktureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører 
for sameiet straks etter overtagelse. 
 
 
Forskuddsbetaling/ Betaling og garantistillelse  
Selger stiller oppfyllelsesgaranti/entreprenørgaranti i samsvar med buofl. § 12 og 
forskuddsgaranti etter buafl. § 47.   
 
Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen som forskudd innen 10 dager etter 
kontraktinngåelse, forutsatt at selger har stilt oppfyllelsesgaranti (entreprenørgaranti ) etter 
bustadoppføringslovens §12 og forskuddsgaranti etter bustadoppføringslovens §47.  
 
Innbetalt forskudd skal være frie midler, uten bundet mandat fra finansierende bank.  
 
Resterende del av kjøpesummen innbetales senest en virkedag før overtagelse. 
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Dette er en illustrasjon av prosjektet, Ekerød Standard.  
Avvik kan forekomme.
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LEVERANSEBESKRIVELSE – PROSJEKT 16 BOLIGER – EKERØD, KRÅKERØY 
 
Utbygger:  Rød Invest AS, Bellevue 7, 1606  Fredrikstad – Org.no 913 943 198 
Kontaktperson:  Petter Lundeby. Petter.lundeby@husvikhus.com 
Megler:  Stavlund as, Kirkebrygge 2-4, 1607  Fredrikstad – Org.no 983 261 523 
  www.stavlund.no - tlf 69 30 24 50 
  Kontakt: 

Tonje Aasvangen.  Tonje.aasvangen@stavlund.no   
- mobil 908 38 822 

  Gunnar Olai Stavlund.  Gunnar@stavlund.no  
– mobil 91353125 
 

Prosjektet er et boligutviklingsprosjekt i regi av Rød Invest AS.  
 
Utbyggingsprosjektet består av flere byggetrinn, hvor byggetrinn 1 består av tilsammen 16 
boliger/ rekkehus iht. detaljreguleringsplan vedtatt 19.3.2015.  Det er den 27.9.2017 gitt 
rammetillatelse for prosjektet.   
 
Boligene under byggetrinn 1 organiseres som et eierseksjonssameie på en tomt som fradeles 
Gnr 424, Bnr 457 i Fredrikstad.   
 
Boligene får gateadresse Rødsmyraskogen (nr ikke tildelt), 1671 Kråkerøy. 
 
De videre byggetrinnene består av delvis selvstendige og helt selvstendige eneboliger.  
 
På Ekerød utvikles boliger med god, moderne arkitektur, gode tekniske løsninger, materialer 
og energiløsninger. Prosjektet er utviklet med nyskapende energiløsninger basert på sol og 
grunnvarme  som energikilde ,  effektiv deling og distribusjon 
 
Innhold: 
 

- Byggebeskrivelse 
- Detaljbeskrivelse/romskjema 
- Vedtekter 
- Reguleringskart 
- Reguleringsbestemmelser  
- Kjøpsbekreftelse 

 
Byggebeskrivelse 
 
GENERELT 
Denne beskrivelsen skal klargjøre hvilke materialer og tjenester som inngår i leveransen og 
bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.  Det kan forekomme avvik mellom 
leveransebeskrivelse, illustrasjoner og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveranse-
beskrivelsen som er retningsgivende.  Sammen med detaljbeskrivelse/romskjema utgjør 
leveransebeskrivelsen det viktigste dokumentet i kontrakten med hensyn til å beskrive 
leveransens omfang.  
 
Selger presiserer derfor at øvrige dokumenter som f.eks. reguleringsbestemmelser og 
prospekt kun er til orientering og ikke dokumenter som gir informasjon om leveransens 
omfang. Leveransens omfang fremgår kun av leveransebeskrivelsen med detaljbeskrivelse/-
romskjema evn. med henvisninger som er omtalt i leveransebeskrivelsen.  
 
Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan vise forhold som ikke er med i 
leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning, fargevalg, 
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tepper, dører og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på 
fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Arealet av hvert enkelt rom kan 
variere noe fra salgstegning. 
 
Det tas forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av prosjektet og planene. 
Det presiseres at kjøkken leveres ihht egen kjøkkentegning. Arealet av hvert rom kan variere 
noe fra salgstegning. Vindustørrelser samt vindu og dørplassering kan avvike noe fra de 
generelle planer som følge av bla. bærestruktur og den arkitektoniske utformingen av bygget 
eller som følge av tekniske krav.  
 
Det foreligger rammetillatelse for prosjektet som blir byggemeldt av ansvarlig søker Griff 
Arkitektur AS  
 
KONSTRUKSJON 
Byggene utføres med bærekonstruksjon i prefabrikkerte treelementer og enkelte innvendige 
dragere i stål som blir kasset inn og eventuelt i tre der det er hensiktsmessig. Byggene vil 
tilfredsstille kravene i TEK 17.  
 
Balkonggulv blir bygd i impregnert tre.  Balkongrekkverk leveres utført i treverk. 
  
Yttervegger 
Yttervegger bygges i bindingsverk i tre med totalt 25 cm isolasjon tykkelse. Gips på innvendig 
side og vindusforing blir gipset. Yttervegger består av: Utvendig trepanel som vist på 
fasadetegninger. Trepanel er maskinbeiset 2 strøk. 
 
Vegger mellom boenhetene leveres ihht. krav til lyd- og brannisolering, og forøvrig ihht 
gjeldene forskrift. 
 
Alle øvrige overflater, også de som er levert grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige 
hull etter spiker / stifter / kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke 
malt/ flekket av selger. Selger anbefaler at sameiet maler et strøk innen 1 til 2 år.  
 
Brann, Lyd og isolasjon 
Byggene bygges etter Plan og bygningsloven med gjeldende forskrifter av 1997 og senere 
revideringer, senest i ny TEK17. Byggene tilfredsstiller de krav som stilles til funksjoner, 
brann, lyd, varmeisolasjonstap osv. 
 
Innvendig vegger 
Innervegger består av gips som er sparklet og malt. Vegger mellom boenhetene leveres ihht. 
krav til lyd og brannisolering. Ikke bærende innervegger bygges opp av trestendere, gipses 
samt alle innervegger isoleres.  
 
Innertak (himling) 
Innvendig himling leveres i gips ferdig sparklet og malt. Det leveres listefritt i overgang mellom 
vegg og tak, samt mellom vegg og vegg. Takhøyder vil stort sett være 2,4 m i alle rom med 
unntak av bad/vaskerom, bod/teknisk, wc, der laveste takhøyde stort sett vil være 2,2m. 
 
Vinduer og vindusdører 
Alle vinduer leveres iht. Gjeldende forskrift hva gjelder energikrav, samt krav til tekniske 
løsninger. Samtlige vinduskarmer gipses og sparkles med smyg. Selger tar forbehold om at 
enkelte vinduer ikke kan åpnes som følge av brannkrav eller dersom dette ikke er hensikts-
messig i forhold til funksjon. Det leveres ikke lister rundt vinduer. Dugg på innsiden/utsiden av 
vinduer kan forekomme som følge av f.eks. høy innendørs fuktighet eller lav temperatur.  
 
STANDARD INNVENDIG BEHANDLING 
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Gulv 
På gulv i bad, gang, wc/vaskerom leveres keramiske fliser i grå utførelse i størrelser 30x30 og 
60x60. Se detaljbeskrivelse/rombeskrivelse. 
 
På gulv i soverom, opphold, kjøkken leveres parkett eik 1-stav i hvit utførelse.   
 
Vegger 
Malte vegger i bomull, hvit s 0502 y. Keramiske fliser i grå utførelse i format 60x60 på bad. 
Vegger i innvendig bod og garasje leveres gipset uten videre behandling.  
 
Himlinger 
Malt gips. 
 
Nedforet himling / innkassing 
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i himlingen og langs vegger. Rørføringer 
vil all hovedsak bli skjult bak innkassinger i oppholdsrom eller som helt eller delvis nedforede 
himlinger i gipsplater eller tilsvarende. Tekniske føringer kan resultere i varierende takhøyder i 
enkelte rom. Innvendig takhøyder vil stort sett variere fra 2,4 – 2,5m og bad/vaskerom, 
bod/teknisk vil laveste takhøyde være på ca. 2,2m.  
Innvendige vegger av trekonstruksjon, isolert og kledd med gipsplater.  
Disse vil bli overflatebehandlet som del av overflaten der konstruksjonen blir montert. 
 
Vinduer og vindusdører 
Samtlige vinduskarmer gipses sparkels med smyg. 
 
UTSTYR 
 
Kjøkken, bad og garderobe (ekerød pluss) 
Kjøkkeninnredning fra HTH, modell Next grå skuffelook fronter på under og høyskap, 
overskap med topphengsel leveres i hvit KP mono. Kjøkkeninnredning ihht egen 
kjøkkentegning for den enkelte enhet. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer av typen 
Siemens bestående av ovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. 
Kjøkkenventilator av type Røros Luna. 
 
 
Baderomsinnredning fra HTH i grå utførelse ihht. egen HTH leveransetegning for den enkelte 
enhet.  
 
Bad: dusjbatteri, dusjgarnityr, ett greps servantbatteri, veggmontert wc med hvitt sete og lokk. 
Dusjvegger rette 90x90 i herdet glass.   
 
Garderobe – 100cm kombigarderobe fra HTH modell Dekor Glatt hvit, 4 garderobeskap pr 
rekkehus. 
 
Dører 
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse med FG-godkjent sikkerhetslås.  
Terrassedør leveres i tilsvarende utførelse som øvrige vinduer, i henhold til gjeldene forskrift. 
Innvendige dører leveres formpresset i hvit slett utførelse med hvit karm.  
 
Belistning 
I rom med parkett og entre med fliser leveres det gulvlister i hvit utførelse. Listverk leveres 
fabrikkmalt synlig spikerhull vil forekomme. 
 
Hus A vil rom; wc, vaskerom/teknisk rom i 1 etg. leveres med flislagt sokkelflis samme som 
gulvflis. 
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Hus B vil rom; teknisk i 1 etg leveres med flislagt sokkelflis samme som gulvflis.  
 
Innvendige trapper (Pluss) 
Innvendige trapper blir levert komplett i eik som vist på illustrasjon i salgsoppgave. Noe avvik 
kan forekomme.  
 
Trappetrinn, håndløper og spiler i eik. 
 
 
Diverse utstyr 
Brannslukningsutstyr- og brannalarmutstyr leveres i henhold til forskriftskrav 
 
TEKNISK ANLEGG 
 
Energi og oppvarming   
Det blir installert en felles varmesentral  for alle 16 enhetene. Varmesentralen eies og driftes 
av sameiet. 
 
Det blir bygd 2 tekniske hus/rom i fellesområdet . Oppvarming og varmtvann vil produseres i 
en kombinasjon av grunnvarme (boring) , solfangere og en varmepumpe og sikres med en el-
kolbe. Det vil installeres et solcelleanlegg knyttet til varmesentralen. Dette vil bidra til å 
forsyne pumpen og el-kolben med strøm. Det vil i tillegg leveres en egen varmtvannsbereder 
til hver enkelte enhet. Det installeres vannmålere for hver boenhet som måler mengde vann til 
oppvarming og tappevann.  
 
Det vil bli plassert solfangere på gavelveggene i syd og på tak.  Disse er eierseksjonssam-
eiets eiendom og anses for et felles anlegg for seksjonseierne. 
 
Husene vil få oppgradert isolasjon. Det blir benyttet isolasjon med ʎ=0.037 W/mK i innvendige 
vegger og gulv. Det bil bli benyttet isolasjon med  ʎ=0.032 W/mK – for tak , utvendige vegger 
og etasjeskille over garasje. 
 
Rekkehus type A leveres med vannbåren gulvvarme i 1 etg: entre, opphold, vaskerom/bod. 
2 etg: bad, stue.   
Rekkehus type B (OG C) leveres med vannbåren gulvvarme i 1 etg: entre, wc/bad, . 2 etg: 
bad, kjøkken/opphold. 
 
Vinduene blir levert fra Nordan med en snitt  U-verdi på 0.8. 
 
Tegninger av tekniske anlegg 
Teknisk anlegg og fremføringer blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av selger i detaljprosjekteringsfasen 
der det er hensiktsmessig og nødvendig. 
 
Ventilasjon 
Det blir levert balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregater blir montert i bod, teknisk rom. 
 
Elektriske installasjoner 
Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Installasjoner legges generelt skjult i 
vegger.  
 
Lyspunkter, tekniske lys, lampepunkter og kontakter plasseres iht. elektrotegninger.  
Tilvalg – ekstra elektriske punkter, telefon og tv kontakter kan ledninger bli trukket åpent. 
 
Sanitær 
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Monteres opplegg for oppvaskmaskin på kjøkken og opplegg for vaskemaskin på bad eller 
vaskerom. Hver enhet får varmt vann fra felles teknisk anlegg samt egen bereder.  
 
Tv, radio og data 
Det leveres tilrettelagt for bredbånd og TV-løsning, Internett/kabel TV abonnement må tegnes 
av sameie. 
 
Offentlige krav og forskrifter 
Leveransen er i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17).  
Vi forbeholder oss retten til å foreta justeringer av tomte- og feltplanene og endringer av 
konstruksjonen og i material og leverandørvalg, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige 
endringer i kvalitet.  
 
Selger tar forbehold om kommunal godkjenning av boligen dersom dette ikke er mottatt. 
Orientering om eventuelle endringer vil skriftlig bli meddelt de som har inngått «avtale om 
kjøp av bolig som ikke er fullført». 
 
Sikkerhet 
Selger stiller sikkerhet for fullstendig oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser. Selger har 
forpliktet til å stille garanti ihht. Bustadoppføringslova §12 på 3% av kjøpesummen fra 
kontraktsinngåelse og frem til overtakelse, deretter 5% i 5 år etter overtakelsen.  
 
Utomhus 
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er kun å betrakte som retningsgivende. 
Forbehold om endelig utforming og materialvalg. Kjøper aksepterer at deler av 
utomhusarbeidene ikke må være ferdigstilt ved overtakelse. Selger forplikter seg til å gjøre 
ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/vinter/feltet er ferdigstilt i sin helhet. Inntil 
huset er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle 
brakker m.v. samt ha stående skilt på den solgte eiendom.  
 
Forsikring / reklamasjoner 
Bygget er forsikret ved byggforsikring fram til overtakelse og må etter dette tidspunkt forsikres 
av forbruker. For eventuelle reklamasjoner gjelder reglene i bustadsoppføringslova. 
 
Boder / garasjer 
Hver enhet får en egen sportsbod med tilgang fra garasjen på ca 6kvm. Bodene leveres med 
ubehandlede innvendige vegger, kledd i tre eller osb plater.  
Hver enhet får sin egen garasje. Garasjene leveres med ubehandlede innvendige vegger som 
er kledd i tre eller osb plater.  
 
Balkonger og terrasser 
Balkonggulv og terrasser utføres i trykkimpregnerte materialer.  
Terrasser blir liggende flytende på bakken /grunn og utføres i trykkimpregnerte materialer.  
 
Fellesarealer 
Felles veier blir asfaltert og lekeplass blir opparbeidet iht. krav til teknisk anlegg (ref. ovenfor) 
og utomhusplan.  
 
Fellesområder vil bli utført med asfalterte stikkveier med belysning. Det vil anlegges 
fellesområder mellom hver boligrekke som utstyres med benker og lekeapparat. Det vil bli 
noe beplantning og opparbeidetgrøntarealer / sådd plen. Selger forbeholder seg retten til å 
bestemme endelig utforming. 
 
Etter ferdigstillelse av utomhusarealer og felles anlegg er det eierseksjonssameiet som skal 
besørge og bekoste drift og vedlikehold av disse. 
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Utvask av boligen. Boligen leveres byggevasket. Dvs.at kjøper selv må gå 
over å vaske/tørke støv.   

3. Omkostninger:  
Omkostninger for egen finansiering, så som dokumentavgift, tinglysning av 
pantobligasjoner og gebyrer etc inngår ikke i selgers leveranse.  
  

 

 

VVA / VEIER OG FELLESAREAL  
Vei, vann og avløpsledninger utført i h.h.t. Kommunes krav til opparbeidelse av tekniske 
anlegg.  
 
Hovedveier, parkeringsplasser og kjørbar gangvei leveres asfaltert. Det må påregnes at 
asfalten vil få sprekker/ hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en mangel. Det er også 
påregnelig at avslutninger av asfalt (på siden og ved avslutning) vil kunne sprekke.  
Kostnader til vedlikehold av private fellesveier, felles biloppstilling, private vann og 
avløpsledninger, fellesområder samt utgifter til snørydding av felles private veier og plasser, 
deles likt mellom eiendommene som blir berørt.  
 
Private parkeringsplass/gårdsplasser utenfor garasje leveres med belegningsstein. Det må 
påregnes at belegningssteinen vil få senkelser/hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en 
mangel.  
 
Tilfylling mot plate på mark gjøres med drenerende stedlige masser. Det kan bli plassert 
fellestiltak/innretninger, som kumlokk/stoppekraner og el.skap uten at dette er en mangel. 
Utomhus vil så langt som mulig bli opparbeidet med plen mot naturlig terreng. Det kan 
forekomme avvik og tilpasninger på grunn av opprettholdelse av eksisterende terreng/-
vegetasjon.  
 
Tilvalgsmuligheter 
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å 
variere standarden på sin bolig.  Det vil bli utarbeidet en tilvalgsbrosjyre for prosjektet. Kjøper 
har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/-
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Det inngås egen tilvalgs-
avtale mellom kjøper og selger. Betalingstidspunkt til følge av tilvalgsavtalen. 
 
Det vil etter varslet oppstart innkalt til tilvalgsmøte hvor det blir orientert om hvordan 
tilvalgsprosessen skal gjennomføres.  
 
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte 
ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 
Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadsoppføringslova §9. Selger gjør oppmerksom 
på at det ikke gis mulighet til å gjøre endringer som har konsekvenser for konstruksjonen 
dette inkluderer eksempel flytting av vegger , vinduer og dører, etc.  
 
Priser  
Se den til enhver tid gjeldene prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktinngåelse 
Selger står fritt til når som helst å justere priser på usolgte enheter uten forutgående varsling. 
 
Nedenfor er opplistet noen arbeider, tjenester, omkostninger og abonnement som ikke 
inngår i leveransen:  
 

1. Bygningsmessige arbeider  
Utvendig overflatebehandling utover 2. strøk maskinbeis. Impregnerte 
materialer leveres ubehandlet. Alle øvrige overflater, også de som er levert 
grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige hull etter spiker / stifter / 
kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke malt/ 
flekket av selger.  Stige eller adkomst til tak.  

2. Tjenester:  

 

 

VVA / VEIER OG FELLESAREAL  
Vei, vann og avløpsledninger utført i h.h.t. Kommunes krav til opparbeidelse av tekniske 
anlegg.  
 
Hovedveier, parkeringsplasser og kjørbar gangvei leveres asfaltert. Det må påregnes at 
asfalten vil få sprekker/ hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en mangel. Det er også 
påregnelig at avslutninger av asfalt (på siden og ved avslutning) vil kunne sprekke.  
Kostnader til vedlikehold av private fellesveier, felles biloppstilling, private vann og 
avløpsledninger, fellesområder samt utgifter til snørydding av felles private veier og plasser, 
deles likt mellom eiendommene som blir berørt.  
 
Private parkeringsplass/gårdsplasser utenfor garasje leveres med belegningsstein. Det må 
påregnes at belegningssteinen vil få senkelser/hevelser i fremtiden og at dette ikke utgjør en 
mangel.  
 
Tilfylling mot plate på mark gjøres med drenerende stedlige masser. Det kan bli plassert 
fellestiltak/innretninger, som kumlokk/stoppekraner og el.skap uten at dette er en mangel. 
Utomhus vil så langt som mulig bli opparbeidet med plen mot naturlig terreng. Det kan 
forekomme avvik og tilpasninger på grunn av opprettholdelse av eksisterende terreng/-
vegetasjon.  
 
Tilvalgsmuligheter 
Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å 
variere standarden på sin bolig.  Det vil bli utarbeidet en tilvalgsbrosjyre for prosjektet. Kjøper 
har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser 
som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/-
eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Det inngås egen tilvalgs-
avtale mellom kjøper og selger. Betalingstidspunkt til følge av tilvalgsavtalen. 
 
Det vil etter varslet oppstart innkalt til tilvalgsmøte hvor det blir orientert om hvordan 
tilvalgsprosessen skal gjennomføres.  
 
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med 
ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte 
ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. 
Selger/entreprenør er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil 
endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadsoppføringslova §9. Selger gjør oppmerksom 
på at det ikke gis mulighet til å gjøre endringer som har konsekvenser for konstruksjonen 
dette inkluderer eksempel flytting av vegger , vinduer og dører, etc.  
 
Priser  
Se den til enhver tid gjeldene prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktinngåelse 
Selger står fritt til når som helst å justere priser på usolgte enheter uten forutgående varsling. 
 
Nedenfor er opplistet noen arbeider, tjenester, omkostninger og abonnement som ikke 
inngår i leveransen:  
 

1. Bygningsmessige arbeider  
Utvendig overflatebehandling utover 2. strøk maskinbeis. Impregnerte 
materialer leveres ubehandlet. Alle øvrige overflater, også de som er levert 
grunnet/behandlet av selger vil kunne ha synlige hull etter spiker / stifter / 
kramper etc. samt sageskår i skjøter. Slike skår / spikerhull blir ikke malt/ 
flekket av selger.  Stige eller adkomst til tak.  

2. Tjenester:  
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VVA / VEIER OG FELLESAREAL  
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4. Abonnement:   
Internett/kabel TV abonnement tegnes av sameie. 
Møbler, samt utstyr/innredning som er stiplet på kontraktstegninger, 
plantegninger og i illustrasjoner inngår ikke i leveransen.  

 
GENERELT OG FORBEHOLD 
Byggestart er avhengig av tilfredsstillende forhåndssalg. For byggetrinn 1 så utgjør dette 60% 
av enhetene og tilfredsstillende byggelån. Videre er byggestart avhengig av igangsettelse 
tillatelse fra myndighetene . Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid 
og eventuell justering i fremdriften for overtagelse /innflytting ,hjemmelsoverføring med videre 
som følge av dette. 
 
Selger vil skriftlig meddele Kjøperne når grunnlaget for forbeholdene er bortfalt og kontrakten 
derved er endelig. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende og ikke har varslet 
byggestart innen 01.11.19, kan partene fri seg fra kontrakten. I så fall bortfaller eventuelt 
inngått kjøpsavtale, hvoretter Selger tilbakefører alle innbetalinger foretatt av Kjøper inklusive 
opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre. 
 
Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel 
å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis som et resultat av 
offentlige pålegg, forsvarlig gjennomføring uten å forringe den generelle standard. 
 
Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og vil avvike noe i forhold til plan – og 
fasadetegninger og den ferdige bebyggelsen. Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er 
utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte 
organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen.  
 
Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment å 
danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og kan ikke anses som endelig leveranse.  
Beplantning og blomster, innredninger, hvitevarer, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør 
utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs 
og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene.  
 
Kjøper oppfordres til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkring-
liggende, eksisterende og fremtidig bygningsmasse mm. før et evt. bud/-kjøpsbekreftelse 
inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er 
presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved 
selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik 
mellom tegninger i prospekt / internett- side og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt 
med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til 
denne.  
 
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet 
 
Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner ikke er inntegnet. 
Innkassinger vil ha varierende størrelse. Alt som på prospekttegningene er vist med stiplede 
linjer er ikke en del av leveranse, men ment som forslag til mulige innredningsløsninger. 
Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av 
kjøpekontrakt. Endelig plassering av tekniske anlegg bestemmes av hva som er hensikts- og 
funksjonsmessig nødvendig. Sjakter og VVS føringer er ikke inntegnet endelig, og det må 
påregnes mindre justeringer av disse. 
 
Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og 
dette synes hensiktsmessig. Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendig offentlige 
godkjenninger for prosjektet slik det er presentert og salg av tilstrekkelig antall enheter før 
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igangsettelse og beslutning om bygging. Forbeholdet innebærer at selger ikke er forpliktet til å 
bygge og levere boligen til kjøperen dersom offentlige godkjenninger ikke er gitt eller at 
tilstrekkelig antall leiligheter ikke blir solgt. 
 
Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtagelse 
av rekkehusene. Blir ferdigstillelsen på høsten er det naturlig at beplantning og plen blir 
ferdigstilt våren året etter. Priser på usolgte boliger kan uten forutgående varsel justeres av 
selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. 
 
Det er påregnelig at alle malte overflater vil kunne falme av sollys i fremtiden. 
Dersom en vil redusere dette kreves aktivt vedlikehold som kjøper selv må sette seg inn i. 
Kjøper er etter overtakelse selv ansvarlig for snarest mulig å behandle utvendig panel / 
kledning / sageskår etc. på en fagmessig måte, og må selv søke råd og veiledning til slik 
behandling.  
 
Selger presiserer at de ikke har ansvar for normale svinn og sprekker i gips overganger 
(vegg, vegg eller vegg , himling) ,treverk, mur og betong, som må anses som påregnelig og 
som derfor ikke utgjør en mangel, det samme gjelder at selger ikke har ansvar for sprekker i 
maling/ tapet av samme grunner.  
 
Selger gjør oppmerksom på at gulv og parkett vil kunne få sprekker og skader dersom de ikke 
behandles i henhold til produsentens råd om bruk og vedlikehold, dette kan være dersom det 
for eksempel er tørt innemiljø eller møbler som hindrer fri bevegelse av «flytende parkett». 
Skader som følge av feilaktig bruk/behandling er ikke å anse som mangler. Det henvises til 
produktinformasjon som kjøper plikter å sette seg inn i når boligen tas i bruk.  
 
Energidelen er finansiert 49 % av Enova. Dersom Enova trekker støtten så har utbygger 
rett til å endre/justere prosjektets energidel. Dette gjelder støtten til grunnvarme, 
solfangere etc.  
 
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og 
nødvendige, men uten at den generelle standard forringes. Selger tar forbehold om 
eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming 
og fremdrift.  
 
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i tak og langs vegger. Rørføringer vil i all 
hovedsak bli skjult bak innkassinger. En horisontal innkassing av rør ved tak frem til 
vertikalinnkassing langs vegg vil kunne forekomme i bad, bod og entre. Nevnte 
konstruksjoner vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen er 
montert. Dette gjelder elektro-, ventilasjon- og sanitærføringer.  
 
Det tas forbehold om endelig plassering av sjakter og eventuelle arealavvik som ikke er 
vesentlig. 
 
For utførelsen gjelder de normalkrav som fremgår av NS 3420 / Byggforskserien NBI blad nr. 
520.008, dog gjelder for retningstoleranser klasser RD også for innvendige vegger.  
 
Dersom selger har anmodet kommunen om midlertidig bruksattest eller ferdigattest og ikke 
mottatt dette innen 21 dager fra avsendt anmodning, så godtar kjøper at forsinkelsen i 
påvente av svar fra kommunen ikke kan lastes selger og ikke kan kreves kompensert fra 
selger.  
 
Flere kjøpere. Dersom kjøper er mer enn en person så gir kjøpernee hverandre gjensidig 
forpliktende fullmakt til å opptre på vegne av hverandre i hele byggesaken og reklamasjons-
tiden deretter. Det vil si at hvis en av kjøperene har dialog med selger om endringer, eller 
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avklaringer av enhver art herunder møter på overtakelse/befaringer, så samtykker kjøperene 
til at den ene forplikter begge/alle kjøpere.  
 
Partene er enige om at verneting skal være eiendommens verneting i tilfelle uenighet og 
rettslige konsekvenser av avtalen.  
 
Kjøper godtar at elektronisk kommunikasjon ved epost skal regnes og godtas som skriftlig 
kommunikasjon mellom partene i anledning denne avtalen.  
 
Kjøper er kjent med at selger skal foreta videre utbygging på feltet og at evt. støy, støv og 
vibrasjoner eller andre ulemper fra den videre utbygging ikke gir grunnlag for krav mot selger.  
FDV. Kjøper er oppfordret til og forpliktet til å sette seg inn i de drift- og vedlikeholdsoppgaver 
som følger med som eier av boligen (herunder all FDV informasjon), og de tilhørende 
utomhusarealer. FDV fra elektriker. 
 
Ved eventuell motstrid (eller uklarhet) mellom avtalens dokumenter, går kontrakten først og 
deretter denne leveransebeskrivelsen foran andre dokumenter.  
 
Overflatedrenering/nedbør 
Ved nedbør er det påregnelig og sannsynlig at det blir vannansamlinger på utomhusarealer. 
Enkelte steder kan det være levert fordrøyningskummer. Dersom det er levert slike 
fordrøyningskummer vil disse avhjelpe og ta imot vann ved nedbør, men slike 
fordrøyningskummer etc. er kun ment som avhjelpende tiltak, men ikke tiltak som helt og fullt 
avverger vannansamlinger etc. Ved nedbør er det også påregnelig at det kan komme uren 
sprut på panel nederst mot bakken. Før terrenget får «satt seg» etter nybygging er det også 
påregnelig at det ved nedbør kan renne tilsmusset vann utover tomta, og evt. rensing av 
kummer er å anse som påregnelig fremtidig vedlikehold.  
 
Taknedløp/takrenner 
Taknedløp blir synlig montert utenpå kledning mellom hver enkelte enhet. Forbehold om 
utseende og plassering da det ikke er detaljprosjektert.  
 
Organisering/Eierform  
Det vil bli etablert et eierseksjonssameie og selger vil engasjere forretningsfører for sameiet 
for første driftsår. Ekerød  er planlagt å være  et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å 
bestå av totalt 16 stk. boligseksjoner.   
 
Den daglige driften vil bli organisert som eierseksjonssameie iht. lov av 16. juni 2017 nr 65, 
eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 
seksjoner i sameiet. 
 
Heftelser og servitutter 
Utbygger og selger forbeholder seg retten til å tinglyse erklæringer som sikrer anlegg og 
vedlikehold av ledningsnett for vann/avløp/el./signal, eller varmeløsninger på eiendommen, 
for eiersekssjonsameiet formål, men også til andre eiendommer i området.   
 
Eierseksjonene overskjøtes til hver enkelt kjøper og overdras uten andre heftelser enn:  

1964/300319-1/86 REFUSJONSKRAV TINGLYST  
21.01.1964  
BELØP: NOK 18.907 
PANTHAVER:Kråkerøy Kommune  
Lnr: 1384017 
OVERFØRT FRA: Knr: 0106 Gnr: 424 Bnr: 6 
Gjelder denne registerenheten med flere 
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1975/304118-1/86 PRIORITETSBESTEMMELSE TINGLYST  
22.09.1975  
VEKET FOR: ERKLÆRING/AVTALE 1975/304209-1/86 

1975/304209-1/86 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST  
26.09.1975  
AVTALE 
MED KRÅKERØY KOMMUNE OG STATEN V/MILJØVERNDEP OM ET NÆRMERE 
BEGRENSET OMRÅDE BLIR STILT TIL STEDSEVARIG RÅDIGHET 
FOR ALMENHETEN SOM FRIAREAL MED EN NÆRMERE BRUKSBEGRENSNING. 
OVERFØRT FRA: Knr: 0106 Gnr: 424 Bnr: 6 
Gjelder denne registerenheten med flere 

2015/1122507-2/200 DIVERSE PÅTEGNING TINGLYST  
01.12.2015  
Rettighetshaver er Miljødirektoratet org. nr. 999601391 

2017/315029-1/200 DELVIS SLETTING VED AREALOVERFØRING TINGLYST  
11.04.2017  
Pant frafalt i overført areal 
300 m2 fra gnr. 439 bnr. 1 til gnr. 439 bnr. 426 
Kopi bestilt: 19.04.2017 kl. 12:41 av Gunnar Olai Stavlund 
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Beliggenheten   
Ekerød ligger sentralt på nordre Kråkerøy i Fredrikstad kommune. I nord-øst avgrenses feltet 
av Rødsmyra skole, veidebakken og et etablert boligområde, i vest av Ilabakken/Rødsveien 
og Ekheim og i sør av LNF-område med turstier og kulturminner.  
 
Ekerød ligger i en lun skogkledd li i underkant av 2 km fra Fredrikstad sentrum. Boligområdet 
ligger vis av vis Rødsmyra skole (barneskole) og med kort vei til Kråkerøy stadion og 
Kråkerøy ungdomsskole. Her finnes håndballbaner, trailbaner, basket- og fotballbaner. 
Fredrikstad stadion, høgskolen i Østfold og den planlagte, nye videregående skolen i 
Fredrikstad ligger innenfor en radius på 1,5 km. Det finnes flere populære barnehager i 
nærområdet Området grenser Kråkerøymarka med turstier, kulturminner og badesteder.Det 
er gode solforhold på området.  
 
Utbyggingen i Ekerødområdet er tenkt delt opp i ulike byggetrinn, hvor geografiske plassering 
i tillegg til størrelser og boformer definerer de ulike stegene.  
 
Utforming og boligtyper 
Byggetrinn 1, vil bestå av to ulike hustyper; type A og B, satt sammen i rekke. Boligtype A er 
en enhet  på  to etasjer. Boligen får uteområde på både frem og bakside. Bolig A er 122 m2 
BRA. Boligtype B vil gå over tre etasjer, med takterrasse og uteområde på både frem og 
bakside. Bolig B er 111 BRA. Disse to ulike bygningstypene har ulik form og høyde, men 
felles arkitektonisk formspråk. De to hustypene kombineres og sammenstilles på ulike måter i 
hver husrekke. Hver bolig får en integrert garasje. Boligene får flate tak og trekledning. 
Boligenes trefasader beises, og det benyttes 4 ulike naturtoner i grått og brunt. Dette gir 
rekkehusene et enhetlig og homogent uttrykk, og bidrar samtidig til variasjon, landskaps-
tilpasning, identitet og gode visuelle kvaliteter. Volumoppbygging, fasadeuttrykk, material- og 
fargebruk er tilpasset det kuperte skogslandskapet og omkringliggende trehusbebyggelse på 
nordre Kråkerøy. 
 
Den konseptuelle tankegangen rundt byggene, energiberegninger og tekniske løsninger som 
ligger til grunn for prosjektet er skissert under.  
 
Målsetting  
Målet med prosjektet er å bygge en ny type boligfelt med energi i fokus.  
 
Energiløsningene skal i hovedsak være felles og effektivt deles og fordeles slik at man 
utnytter potensialet i fleksibilitet som finnes i et slikt boligfelt.   
 
Gode energiløsninger gir grunnlaget for å redusere den totale energieffekten for hele 
boligfeltet. 
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fargebruk er tilpasset det kuperte skogslandskapet og omkringliggende trehusbebyggelse på 
nordre Kråkerøy. 
 
Den konseptuelle tankegangen rundt byggene, energiberegninger og tekniske løsninger som 
ligger til grunn for prosjektet er skissert under.  
 
Målsetting  
Målet med prosjektet er å bygge en ny type boligfelt med energi i fokus.  
 
Energiløsningene skal i hovedsak være felles og effektivt deles og fordeles slik at man 
utnytter potensialet i fleksibilitet som finnes i et slikt boligfelt.   
 
Gode energiløsninger gir grunnlaget for å redusere den totale energieffekten for hele 
boligfeltet. 
 

Leveransebeskrivelse  |  Ekerød Pluss   |
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Sol som hovedenergikilde   
Boligfeltet har som mål at mer enn 50% av det totale energibehovet dekkes av sol og 
grunnvarme. 
 
Dette innebærer bl.a. at det skal bygges et  felles kombinert sol- og  grunnvarmeanlegg  og 
det vil  bli tilbudt solceller til den enkelte leilighet som et tilvalg. 
 
 
Prosjektet er støttet av ENOVA SFs program for energieffektive nybygg. 
 
Kjøpsomkostninger 
 
Kjøper skal i tillegg til kjøpesummen uoppfordret betale til Meglers klientkonto i samsvar med 
følgende oppstilling over kjøpsomkostninger:  
 
2 Dokumentavgift til staten 2,5 %  Grunnlag 408 000,-  Kr 10 200,00 
3 Off. tinglysingsgebyr for skjøte   1 a Kr 525,00 
4 Off. tinglysningsgebyr pantobligasjon   1 a Kr 525,00 
5 Off. gebyr for attest   1 a Kr 172,00 
6 Likviditetstilskudd til sameiet kr 10 000,- pr 

boenhet. 
   a Kr 7 500,00 

 Å betale     Kr  
 
I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument 
Kjøper lar tinglyse i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om endringer i 
offentlige avgifter og gebyrer. Risikoen for slike endringer bæres av Kjøper.  
 
Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører 
har etablert en faktureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører 
for sameiet straks etter overtagelse. 
 
 
Forskuddsbetaling/ Betaling og garantistillelse  
Selger stiller oppfyllelsesgaranti/entreprenørgaranti i samsvar med buofl. § 12 og 
forskuddsgaranti etter buafl. § 47.   
 
Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen som forskudd innen 10 dager etter 
kontraktinngåelse, forutsatt at selger har stilt oppfyllelsesgaranti (entreprenørgaranti ) etter 
bustadoppføringslovens §12 og forskuddsgaranti etter bustadoppføringslovens §47.  
 
Innbetalt forskudd skal være frie midler, uten bundet mandat fra finansierende bank.  
 
Resterende del av kjøpesummen innbetales senest en virkedag før overtagelse. 
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Dette er en illustrasjon av prosjektet, Ekerød +.  
Avvik kan forekomme.
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Rammetillatelse
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Saksnr.: 2017/3965
Dokumentnr.: 22
Løpenr.: 182494/2017
Klassering: 424/457
Saksbehandler: Ozdzana Jakupovic

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget

Rødsmyra - eiendom 424/457 - Delfelt BK1 
Søknad om dispensasjon og rammesøknad for nye boliger
Ansvarlig søker Griff Arkitektur AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 5.5 om høyde og fra 

arealformål i reguleringsplankart for reguleringsplan «Rødsmyra», avslås i medhold av 
plan- og bygningslovens § 19-2

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 avslås søknad om rammetillatelse for 
oppføring av tre nye rekkehus med tilsammen 16 boligenheter innenfor boligfelt BK1 i 
reguleringsplan «Rødsmyra», planID 01061079  i kraft 19.03.2015.

3. Søknad returneres ansvarlig søker for omprosjektering i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan.

Fredrikstad, 19.09.2017

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 5.5 om høyde og fra 

arealformål i reguleringsplankart for reguleringsplan «Rødsmyra», avslås i medhold av 
plan- og bygningslovens § 19-2

2. I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 avslås søknad om rammetillatelse for 
oppføring av tre nye rekkehus med tilsammen 16 boligenheter innenfor boligfelt BK1 i 
reguleringsplan «Rødsmyra», planID 01061079  i kraft 19.03.2015.

3. Søknad returneres ansvarlig søker for omprosjektering i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan.

Sammendrag
Griff Arkitektur AS, søker på vegne av Rød Invest AS, rammetillatelse for oppføring av 16 
nye boligenheter fordelt på 3 rekker, innenfor regulert boligområde Rødsmyra, felt BK1.
Reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse.
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om høyde jfr. § 5.5 og fra 
arealformål (lekeformål) i reguleringsplankartet. 

Rådmannen anbefaler planutvalget å avslå dispensasjonen og søknad om rammetillatelse 
for tiltaket. Det anbefales at søknaden returneres for omprosjektering i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan.
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Vedlegg
1 oversiktskart Rødsmyra
2 119181659_Beskrivelse
3 Søknad om dispensasjon og rammetillatelse - Rødsmyra-delfelt BK1
4 119181659_Tegning_ny_fasade4
5 119181659_Tegning_ny_plan3
6 119181659_Tegning_ny_snitt4
7 119181659_Situasjonskart
8 119181659_Tegning_ny_plan
9 119181659_Tegning_ny_plan2
10 119181659_Tegning_ny_snitt3
11 119181659_Illustrasjon
12 119181659_Tegning_ny_snitt2
13 119181659_Tegning_ny_snitt
14 119181659_Tegning_ny_fasade3
15 119181659_Tegning_ny_fasade2
16 119181659_Tegning_ny_fasade
17 119181659_Situasjonsplan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige dokumenter i sak 2017/3965

Saksopplysninger
Tiltak: Rammetillatelse for oppføring av tre boligrekker med tilsammen 16 boenheter. 
Rekkene søkes oppført i regulert boligområde Rødsmyra, der reguleringsformål er 
konsentrert småhusbebyggelse – feltnavn BK1.
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5.5 om maks byggehøyde og 
dispensasjon fra regulert lekeformål i reguleringskart.
Dispensasjonen går ut på at enkelte hus i rekkene overskrider maks tillatt byggehøyde med 
ca.1,6 meter, samt at en del av regulert lekeareal innenfor feltet ønskes brukt som 
tilkomst/gatetun til nordligste husrekke.

Prosjektet består av to ulike hustype type A og type B.
Hustype A går over 2 plan og har et bruksareal på 122 m2.
Hustype B går over 3 plan og har et bruksareal på 115 m2.

Bygningsmyndighetene har anbefalt, både skriftlig og i møte med ansvarlig søker og 
utbygger, at tiltaket omprosjekteres i samsvar med gjeldende regulering, og slik at søknaden 
ikke er avhengig av dispensasjon.
Ansvarlig søker og utbygger har ikke ønsket å innrette seg etter bygningsmyndighetens råd, 
og har bedt om at søknaden behandles slik den foreligger – uten endringer.

Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er regulert og omfattet av reguleringsplanområde 
«Rødsmyra» med tilhørende bestemmelser, planID 01061079, i kraft i 2015. 
Reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse, feltnavn BK1. Reguleringsplankart og 
bestemmelser angir maksimum prosent tillatt bebygdareal (BYA) for hver felt. 
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Søknad om dispensasjon: Det foreligger søknad om dispensasjon datert 03.04.2017, som 
ytterliggere er supplert og revidert den 07.07.2017.
Det søkes om dispensasjon fra ovennevnte plangrunnlag om byggehøyde på maksimum 8,0 
meter, samt dispensasjon fra regulert arealformål for lek.
Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen fra reguleringsbestemmelse om høyde med 
følgende:(siteres i sin helhet)

 Mindre deler av boligbebyggelsen får høyere gesimshøyde en regulert maks. 
høyde.
Begrunnelse:
«En del av rekkehustype A går opp til 3 etasjer, og har gesimshøyde ca. 1,6 m over 
regulert maks. høyde. 
I rekke 1 er det fire, og i rekke 2 og 3 er det to slike bygningsvolumer som 
overskrider regulert maks høyde med ca. 1,6 meter. Øvrige deler av rekkehusenes 
gesimshøyde ligger godt under regulert maks høyde. Gjennomsnittlig gesimshøyde 
per rekke overskrider dermed ikke regulert maks. høyde. Rekkehusenes 
høydevariasjon vurderes å bidra til gode visuelle kvaliteter og god tilpasning til et 
kuperte terrenget i området. Omsøkte høyde kan ikke sies å påvirke omgivelsenes 
utsikt eller lysforhold i vesentlig grad. Omsøkte høyde vurderes ikke å tilsidesette 
reguleringsplanens intensjon i vesentlig grad. 

Skisse 1 under viser et alternativt scenario med de samme enheter som er omsøkt, 
bare sortert annerledes samt at bakkenivå varierer mer. Her vil dere se at vi med det 
samme antall boliger og samme antall etasjer kunne ligget innenfor bestemmelse 
uten behov for dispensasjon. Totalt sett syns vi dette blir en dårligere løsning, med 
mer innsyn fra tilkomstvei og mindre dynamikk i høyde og rekker. Ved å variere 
høyder ytterliggere vil potensiell snitthøyde for bebyggelse nærme seg et snitt på 8 
meter mens omsøkte bebyggelse har en snitthøyde på under 7 meter. 
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Vi mener det i dispensasjonsvurderingen må vektlegges at omsøkte bygningsmasse 
overveiende er lavere enn maks byggehøyde (fra1,0 m – 1,8 m lavere), og at kun en 
mindre andel av bygningsmassen går litt over maks høyde (1,4 m – 1,6 m). I snitt 
ligger man klart under maksbegrensning. Avviket på høyde har ingen konsekvenser 
for omgivelsene. Vi mener det bør sees hen til intensjonen i reguleringsplanen, samt 
kvalitetene den omsøkte høydevariasjonen tilfører med hensyn til terrengtilpasning.» 

 En mindre del av regulert lekeplass benyttes som gatetun
Begrunnelse:
«Dispensasjonen gjelder ca. 85 m2 av et areal på 800 m2 regulert til lekeplass. 
Arealet opparbeides som gatetun slik at det kan fungere som kjøre-
/manøvreringsareal for de fire boenhetene i rekke 3.Arealet vil dermed være svært 
lite trafikkert, og det vil mesteparten av tiden være godt egnet for lek, sykling, ballspill 
og lignende. Arealet på ca. 85 m2 kompenseres ved at det etableres nærlekeplasser 
mellom husrekkene (2 x50 m2). Det er dessuten store naturområder i og rundt 
planområdet som er egnet for lek og rekreasjon. Dispensasjonen vil bidra til en god 
arealutnyttelse i delfelt BK1, og vurderes ikke å tilsidesette reguleringsplanens 
intensjon i vesentlig grad.

Skisse 2 under viser hvordan alle lekearealer kan ligge med tilkomst direkte fra felles 
gate. Den store lekeplassen kan også trekkes på overside av tilliggende kolle slik at 
det tydeligere skilles mellom rekkehusene og lekearealer. Hvis ønskelig kan 
lekeplasser som sådan skilles ut slik at disse juridisk er på samme nivå med de 
samme rettigheter for alle beboere. Vi vil også tillegge at det for det neste 
rekkehusområdet lengre opp i svingen legges opp til enda et lekeareal som det ikke 
er regulert for i utgangspunktet. Byggherres og vår intensjon er å generelt høyne 
kvaliteten lekearealer utover det som er angitt i reguleringsplan.» 
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Eiendommens areal: Felt BK1 = 4,2 daa. Grad av utnytting er angitt til % BYA = 36,4 %.

Nabovarsling: Tiltaket og dispensasjonen er nabovarslet i samsvar med bestemmelsene jfr. 
Pbl. § 21-3, og det foreligger ingen merknader.

Vann og avløp: Det er i delegert sak 1045/17 av 28.06.2017, gitt tillatelse til opparbeidelse 
av vei og VA-anlegg innenfor regulert boligområde, Rødsmyra.

Beliggenhet og høydeplassering:
Mottatt situasjonsplan viser tiltakets plassering i plan og i forhold til regulert byggegrense. 
En mindre del av byggeområdet BK1 går litt inn på kommunens eiendom 422/1/406.
Denne eiendommen fester Fredrikstad kommune av Sameiet Bjølstad og Smertu. 
Tiltaket (husrekke 1) kommer derfor i strid med avstandsbestemmelser mot nabogrense, 
minimum 4,0 meter. 
Sitat fra Etat for Bygg og Eiendom i Fredrikstad kommune:
«Det mest hensiktsmessige er at tomtegrensene følger formål i reguleringsplanen, og vi 
ønsker derfor ikke å gi særskilt samtykke til bygging i strid med avstandsbestemmelsene.
Et eventuelt salg av hele eller deler av eiendommen må avtales med sameiets advokat, 
Advokat Trond Selsaas.»



42

Det er ikke kjent for bygningsmyndigheten om det har skjedd noen forhandlinger angående 
dette spørsmålet.  

Her vil byggegrense i reguleringsplanen overstyre avstandsbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 29-4 andre ledd om 4 meters avstand fra nabogrense. 
Det har derfor ingen betydning, at naboen Fredrikstad kommune ikke samtykker.

Tillatt møne- og gesimshøyde overholdes ikke i hht. reguleringsbestemmelser § 5.5 for 
konsentrert småhusbebyggelse (BK1).

Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger:
Mottatt utomhusplan viser private uteoppholdsareal og grønne felles arealer herunder lek og 
felles område. 
Hustype A disponerer ca. 57 m2 privat uteoppholdsareal i form av egen hage foran og bak.
Hustype B disponerer ca. 60 m2 privat uteoppholdsareal på bakken og i form av takterrasse.
Felles uteoppholdsareal /grønt areal i området rundt rekkene innenfor feltet ca. 108 m2 per 
boenhet.
 
Parkeringskrav skal følge gjeldende regler i kommuneplanens arealdel, jfr. 
reguleringsbestemmelse § 5.3. 
Det skal avsettes minimum 2 biloppstillingsplasser for hver boenhet over 80 m2 bruksareal i 
hht. kommuneplanens bestemmelser. 
Prosjektet oppfyller parkeringskrav ved at det etableres en parkeringsplass i garasje og en 
foran garasje for hver hustype.

Forhold til utvalgte naturtyper: I følge offentlige tilgjengelige databaser finnes det ikke 
registreringer av truede arter, utvalgte
naturtyper eller andre forhold som berøres av prinsippene i naturmangfoldloven innenfor det
aktuelle området. Bygningsmyndighetene kan derfor ikke se at det i dette tilfellet er
nødvendig å foreta spesielle vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Visuell utforming:
Husrekkene bærer preg av moderne arkitektoniske utrykk med flate tak. Husene vil bli kledd 
med trekledning. Hustype B har også store takterrasser. 

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Konsekvenser levekår/folkehelse
Ikke relevant

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant

Vurdering
Søknaden gjelder rammetillatelse for oppføring av 3 rekkehus med tilsammen 16 boenheter. 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for «Rødsmyra» av 19.03.2015 og er regulert til 
konsentrert småhusbebyggelse, feltnavn BK1. 
Det søkes også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om høyde, jfr. § 5.5 og om 
arealformål for lek i reguleringsplankartet
Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven 
eller plangrunnlaget fravikes i en konkret sak.
Bestemmelsene om dispensasjon er nedfelt i ny plan- og bygningslovs (plandelen) kapittel 
19. Loven fastslår følgende i § 19-2: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
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vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset i ny lov. Det kreves at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg 
foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. 
Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at 
det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Hvorvidt dispensasjon skal gis beror på en konkret vurdering. Som hovedregel skal vedtatte 
planer følges ved oppføring av tiltak etter plan- og bygningsloven.
I bestemmelser til reguleringsplan for Rødsmyra § 5.5 heter det:
«Det kan bygges med møne- og gesimshøyde inntil 8 m over gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.»

Hovedhensynet bak bestemmelsen om bebyggelsens høyde er å ivareta lys- og 
utsiktsforhold for tiltaket i seg selv og i forhold til omkringliggende bebyggelse, og sikre 
tilstrekkelig luft og åpenhet mellom bygninger. Bestemmelsen vil også ha betydning for 
bygningsvolumet.
Eiendommen ligger i et område som har vært gjennom omfattende planprosess. Ved en 
planprosess er man sikret åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle berørte interesser 
og myndigheter, der det også er lagt vekt på langsiktige løsninger med hensyn til barn og 
unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  
Reguleringsplanen for Rødsmyra ble vedtatt i 2015, og er en fersk plan.
Utvikling av området foreløpig ikke påbegynt, og det omsøkte tiltak er det første prosjektet 
innenfor regulert område. En dispensasjon i dette tilfellet kan medføre risiko for presedens, 
og legge føringer for / vanskeliggjøre håndtering av andre saker innenfor planområdet. 

Det må forutsettes at det gjennom behandlingsprosessen for reguleringsplanen er tatt 
hensyn til byggehøyder, og at det er gjort en grundig vurdering av estetisk utforming når det 
gjelder takformer, tilpasning til terrenget, omgivelsene osv. 
Prosjektet slik det er omsøkt viser at 50 % av boenheter (8 stk) innenfor boligfelt for 
konsentrert småhusbebyggelse overskrider maks tillatt byggehøyde med ca. 1,4 m -  1,6 
meter. 
Det er hustype B, der boenheten går over 3 plan som overskrider denne høyde.
I planbeskrivelse for Rødsmyra står følgende: 
«Reguleringsplanen åpner for at tomtene nede på flatene, illustrert med røde hus, kan slås
sammen og bygges ut som tun eller rekkehus i inntil 2 etasjer.»

En har forståelse for terrengmessige utfordringer, men prosjekterende foretak må ta hensyn 
til slike utfordringer og legge vekt på å oppnå en god og hensiktsmessig utnyttelse av 
arealet, uten å være avhengig av at dispensasjonen innvilges.
Det finnes også andre muligheter og måter for å skape en variert og homogen bebyggelse, 
uten at enkelte boenheter i rekkene må bygges over 3 plan, og dermed medfører 
overskridelse av maksimum tillatte byggehøyde.  Reguleringsplan Rødsmyra er også en 
romslig plan når det gjelder bestemmelsen om byggehøyde, siden bestemmelsen gir 
utbygger stor frihet til å bearbeide terrenget og dermed endre bygningens høydeplassering.

Det andre dispensasjonsavhengige forholdet går ut på at ca. 10% av regulert lekeareal, ca. 
85 m2 av 800 m2 regulert lekeareal nord for byggefeltet BK1, ønskes benyttet som gatetun 
dvs. tilkomst til husrekke nr. 3. Det tapte lekearealet kompenseres ved at det etableres to 
mindre lekeplasser på ca. 50 m2 hver mellom husrekkene. 
Hovedhensynet bak å avsette areal til fellesareal og lekeplass for barn er å sikre at deler av 
et utbyggingsområde forblir ubebygd, slik at barn og unges oppvekstsvilkår blir ivaretatt.
Å avsette areal med mulighet for lek, både opparbeidede arealer og naturlige, kan legge til 
rette for gode nærmiljøer, aktivitetsfremmede omgivelser og motorisk utvikling. 
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I reguleringsbestemmelse § 6.3, for Rødsmyra heter det:
 «Ved planlegging og opparbeiding av lekearealet skal en ta utgangspunkt i terrengform,
vegetasjon og naturgrunnlag, og legge vekt på skape et spennende og variert lekeområde.»
Vi er av den oppfatning at denne endringen slik som omsøkt, ikke vil gi samme fullverdige 
bruk av lekeområdet.

Lekeplassene mellom husrekkene er vist med direkte tilkomst fra fellesgate, og det må 
derfor stilles spørsmål om trafikktrygg tilkomst til lekearealer. Å plassere lekeplassene 
mellom husrekkene kan bl.a skape støy, noe som kan oppfattes som ubehagelig for beboere 
nærmest lekeplassene. Lekeplassene kan av andre brukere oppfattes som et privatisert 
område. 
Den omsøkte dispensasjon fra regulert lekeformål i planen er ikke med på å skape en mer 
hensiktsmessig utnyttelse av området, eller gi et helhetlig bilde og inntrykk av et boligfelt.
Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 
endringer i planer ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommunalplanlegging og reguleringsplaner. 
Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om byggehøyde blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon, siden prosjektet ikke viser vilje til å samordne utforming av 
bestemte typer bebyggelse innenfor det omsøkte byggefeltet, mtp. regulert byggehøyde. 

Fordelene ved tiltaket er at enkelte boenheter får takterrasser som er med på å styrke 
kvaliteten på boligens uteareal, samt at disse type leiligheter blir attraktive på boligmarkedet.
Ulempene er presedensvirkninger og det å uthule den nylig vedtatte planen. 
Etter en samlet vurdering vil ikke fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene. 
Rådmannen vurderer videre, at hensynet bak regulert lekeformål, blir vesentlig tilsidesatt 
ved en dispensasjon, siden en dispensasjon i dette tilfellet ikke ivaretar i like stor grad barn 
og unges interesser, ved å legge til rette for aktivitetsfremmende arealer (ulike typer lek på 
ulike årstider, store nok arealer som kan brukes av ulike aldersgrupper). Videre vil 
omdisponering av deler av lekearealet til byggeområde /gatetun ikke gi fullverdig erstatning, 
og heller ikke trygg ferdsel, lek og annen aktivitet i varierte og grønne omgivelser og med 
forbindelse til omkringliggende naturområder.
En ser ingen fordeler i dette tilfellet ved å innvilge en dispensasjon fra regulert lekeformål. 

Oppsummering og konklusjon:
Rådmannen anbefaler planutvalget å avslå søknad om dispensasjon i medhold av plan- og 
bygningsloven § 19-2, og ikke godkjenne søknad om rammetillatelse for 16 nye boenheter 
innenfor boligfelt for konsentrert småhusbebyggelse feltnavn BK1, Rødsmyra. 
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Planutvalgets behandling 27.09.2017:
På vegne av H og MDG fremmet Stian Bjerkebakke Westin (H) følgende forslag:
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 5.5 om høyde og fra 

arealformål i reguleringsplankart for reguleringsplan «Rødsmyra», godkjennes.
2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av tre nye rekkehus med tilsammen 16 

boligenheter innenfor boligfelt BK1 i reguleringsplan «Rødsmyra», planID 01061079 
godkjennes.

Votering:
Utvalgsleders innstilling fikk ingen stemmer og ble ikke vedtatt.
Forslag fra Stian Bjerkebakke Westin ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 27.09.2017:
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 5.5 om høyde og fra 

arealformål i reguleringsplankart for reguleringsplan «Rødsmyra», godkjennes.
2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av tre nye rekkehus med tilsammen 16 

boligenheter innenfor boligfelt BK1 i reguleringsplan «Rødsmyra», planID 01061079 
godkjennes.
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Reguleringsplan
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11.1.2019

1/1

Virksomhet Geomatikk, Fredrikstad kommune 11.01.2019

WI01060100 Eiendomsstatus

Eiendomsopplysninger fra matrikkelen:

Gnr: 424 Bnr: 457 Fnr: 0 Snr: 
Adresse:
Areal:  Ca. 31817 m² *
Antall godkjente boenheter:   0

Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest kan leveres.

Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998 (da nye regler om ansvar ble innført).

OBS ! 
Plandataene er hentet fra kommunens digitale planregister. 

Disse kan inneholde småfeil og bør oppfattes som veiledende. 
Det er det stemplede analoge kartet / dokumentet som er det juridiske plandokument.

Planopplysninger:

Kommuneplan, navn:

Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023
Kommuneplan Arealdelen 2011-2023, revidert
9.2.2017.pdf
Kommuneplans Arealdel 2011-2023 Plankart,
revidert 12.1.2017.pdf
Vedtak mindre endring 29.09.16.pdf

Formål:

530 - Hensyn friluftsliv
730 - Båndlegging kulturminneloven
1110 - Boligbebyggelse
5100 - LNRF - tiltak for stedbunden næring

Godkjent/vedtatt:

desember 6, 2012

Reguleringsplan, navn:

01061079 Rødsmyra

Formål:

730 - Båndlegging kulturminneloven
1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse
1112 - Boligbeb. - konsentrert småhusbebyggelse
1610 - Lekeplass
2011 - Kjøreveg
2019 - Annen veggrunn, grøntareal
3020 - Naturområde - grønnstruktur
3031 - Turvei

Godkjent/vedtatt:

mars 19, 2015

Reguleringsbestemmelser:

Reg.best. - 1079_130.pdf

Bygning innenfor 100-meters beltet i strandsonen: NEI

*For matrikkelenhet:

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelrapporten

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på
fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det
kan være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt
bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vi gjør oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved
arealet som oppgis.
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Reguleringsplan
Adresse: Målestokk:

Plannavn:
Ikrafttredelsesdato:

Rødsmyra
19.03.2015

Eiendommen har ikke registrert adresse
Gnr/Bnr: 424/457/0/0 Leveransedato: 08.01.2019 ±Planident: 01061079 Datakilde:

Referansesystem:
Geovekst, FKB
Euref89, UTM sone 32N, høydegrunnlag NN2000

Plandataene er hentet fra kommunens digitale planregister. Disse kan inneholde feil og bør oppfattes som veiledende. 
Det er det stemplede analoge kartet/dokumentet som er det juridiske plandokumentet. 

1:3000

 



49

Rødsmyrv
eien

Ulve
da

len

Rød
sv

eie
n

Pi
lve

ien

Veidebakken

Veidegrenda

Vei
de

gr
en

da

Rød
sv

eie
n

Ve
id

eb
ak

ke
n

Ul
ve

da
len

Rød
sv

eie
n

Rød
sv

eie
n

Ve
ide

ba
kk

en
Veidebakken

Ulve
dalen

Rød
sv

eie
n

VeidebakkenVe
id

eb
ak

ke
n

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25

Kommuneplan

±Adresse:

Plannavn:
Ikrafttredelsesdato:

Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023
06.12.2012

Eiendommen har ikke registrert adresse
Gnr/Bnr: 424/457/0/0

Planident: 0106906

Plandataene er hentet fra kommunens digitale planregister. Disse kan inneholde feil og bør oppfattes som veiledende. 
Det er det stemplede analoge kartet/dokumentet som er det juridiske plandokumentet. 

Målestokk:
Leveransedato: 08.01.2019

Datakilde:
Referansesystem:

Geovekst, FKB
Euref89, UTM sone 32N, høydegrunnlag NN2000

1:3000
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Planbestemmelser Rødsmyra – Plankonsulent: Stenseth Grimsrud arkitekter AS 1 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR RØDSMYRA 
Gnr 424  Bnr 6, med flere - Kråkerøy, Fredrikstad Kommune 
 
Plan ID: 01061079 
Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre 19.03.2015, sak PS 15/15. 
Bestemmelser til reguleringsplankart datert 14.05.2014 
Siste revisjon : 08.12.2014 
 
§  1 Avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er avmerket med plangrense  
på reguleringsplankart datert 14.05.2014, sist revidert 24.11.2014 

 
§  2 Fellesbestemmelser 
 

Hensyn til miljø, støy og forurensning (Pbl §12-7, nr. 3, nr. 12) 
2.1 Støynivået skal ikke overstige anbefalte grenseverdier i retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2012 eller senere vedtatte retningslinjer, vedtekter eller forskrifter. 
Dersom grenseverdien blir overskredet skal bebyggelsen utformes slik at det oppnås 
tilfredsstillende lydforhold i henhold til teknisk forskrift. 

 
2.2 Sammen med søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for behandling av overvann.  

Nødvendige avbøtende tiltak skal inngå i planen. 
  

Kulturminner (Pbl §12-7, nr. 6) 
2.3 Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 

form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og / eller brent stein etc., 
skal det øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 
1978 nr. 50, (Kulturminneloven) §8. 

  
Krav til planmateriale (Pbl §12-7, nr. 1, nr. 4) 

2.4 I forbindelse med rammesøknad skal det fremlegges situasjonsplan som viser bygningenes 
plassering, høyde og utforming, interne veier og atkomst til bygninger, utforming av leke- og 
uteoppholdsarealer, plassering av avfall og overordnet beplantning. Situasjonsplanen skal vise 
terrengjusteringer i forhold til opprinnelig terreng, og forholdet mellom terreng på tomta, 
naboeiendom og veier.  

 
§  3 Rekkefølgebestemmelser (Pbl §12-7, nr. 10) 
3.1 Areal for lek skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse på boliger  
3.2  Før igangsettingstillatelse for boligtiltaket gis, skal det være utført en støyfaglig utredning for 

boligene. 
 
§ 4 Byggeområde BF – boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse  

(Pbl §12-7, nr 1, nr. 2, nr.4, nr.5, nr. 7) 
4.1 Planområdet skal bygges ut med frittliggende småhus.  
4.2 Bebyggelsen skal utformes med godt arkitektonisk formspråk og god materialbruk. Det skal 

etterstrebes en homogen bebyggelse for byggeområdet. 
4.3 Parkering skal følge gjeldende regler i kommuneplanens arealdel. 

Garasjer kan plasseres inntil 1 m fra tomtegrense mot nabo.  Mellom garasjeport og vei skal 
det i kjøre/ryggeretning være min. 5 m.  

4.4 Eneboliger kan ha sekundærleilighet med størrelse inntil 65 m2.   
4.5 Det kan bygges med møne- og gesimshøyde inntil 8 m over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng på Felt BF1 og BF2.  På Felt BF3, BF4 og BF5 kan møne- og gesimshøyde ligge inntil 
6 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

 
§ 5 Byggeområde BK – boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse  

(Pbl §12-7, nr 1, nr. 2, nr.4, nr.5, nr. 7) 
5.1 Planområdet skal bygges ut med konsentrert småhusbebyggelse i rekke, kjede eller gruppe.  

Det kan ikke oppføres hybelhus i området.  



51

Planbestemmelser Rødsmyra – Plankonsulent: Stenseth Grimsrud arkitekter AS 2 

5.2 Boliggruppene skal utformes med enhetlig, godt arkitektonisk formspråk og god materialbruk. 
Det skal etterstrebes en homogen bebyggelse for byggeområdet. 

5.3 Parkering skal følge gjeldende regler i kommuneplanens arealdel.  
Garasjer kan plasseres i tomtegrense mot nabo.  Mellom garasjeport og vei skal det i 
kjøre/ryggeretning være min. 5 m.  

5.4 % BYA beregnes for hver tomt.   
5.5 Det kan bygges med møne- og gesimshøyde inntil 8 m over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng.  
5.6 Situasjonsplanen som følger søknad om rammetillatelse skal dokumentere at kvaliteten på 

uteoppholdsarealene på hver tomt eller i fellesareal er tilfredsstillende for lek og opphold. Hele 
boliggruppen skal rammesøkes samlet, og tomtedelingsplan skal framgå av søknaden.  

5.7 Felles oppstillingsplass for søppelhåndtering skal etableres i hver boliggruppe. Plassering skal 
framgå av rammesøknad. 

 
§ 6 Byggeområde – uteoppholdsareal, lekeplass (Pbl §12-7, nr.4) 
6.1 Området skal brukes til lekeareal. 
6.2 Gjennom området skal det etableres gangsti som kan brukes som snarvei mellom boligfelt og 

gangveien og turveien på nordøstsiden.  Stien skal være tilgjengelig for allmennheten.  
6.3 Ved planlegging og opparbeiding av lekearealet skal en ta utgangspunkt i terrengform, 

vegetasjon og naturgrunnlag, og legge vekt på skape et spennende og variert lekeområde.  
 
§  7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, kjøreveg og annen veggrunn-grøntareal  

(Pbl §12-7, nr.14) 
7.1 Området skal brukes til kjøreveier i boligområdet. Hovedveien KV1er offentlig og skal ha 

minste opparbeidete bredde 5 m + 1 m skulder og snøopplagring på hver side. Veien og 
snuplassen skal dimensjoneres for kjøring med lastebil.  Veiene KV 2, 3 og 4 med formål 
felles kjøreveg skal ha minste opparbeidete bredde 3,5 m + 1 m skulder og snøopplagring på 
hver side. Hver vei er felles for de som har adkomst derfra. 

7.2 Alle boligene skal ha adkomst fra interne kjøreveger.  Avkjørselsmarkeringene på plankartet er 
veiledende. 

 
§  8 Grønnstruktur – Naturområde ( Pbl §12-5, nr. 3 og Pbl §12-7, nr 1, nr. 6) 
8.1 Området skal ligge som et naturområde.  Området kan brukes til lek og opphold.  
8.2 I området kan det utføres vegetasjonsskjøtsel med rydding av vegetasjon som er en fare for 

sikkerheten og av gammel granskog og tett løvkratt.  Spredt furuskog skal være dominerende 
vegetasjonstype på høydedragene.  Området kan ikke snauhugges.  

8.3 Ved behov kan nettstasjon plasseres innenfor Naturområde 2, ved offentlig kjøreveg KV1.  
 
§ 9 Grønnstruktur - Turveg  ( Pbl §12-5, nr. 3 og Pbl §12-7, nr 1, nr. 6) 
9.1 Området omfatter eksisterende turvei mellom Rødsveien og Veidebakken med sideterreng, og 

ny turvei langs Veidebakken med sideterreng.   
9.2 I områdene skal det opparbeides turvei i minimum 2m bredde.  Veien kan være opplyst.   
9.3 Vegetasjon på sidene av veien skal skjøttes ut fra hensyn til sikkerhet og bevaring av 

artsmangfold.  Områdene kan ikke snauhugges.  
9.4 Langs turvei ved Veidebakken kan det anlegges en åpen kanal for transport av overvann til 

infiltrasjons/fordrøyningsanlegg og eksisterende bekker i tilgrensende skogområde.  
 
§ 10 Hensynssone – frisiktsone ved veg (Pbl §12-6) 
10.1 I siktsonen kan det ikke etableres anlegg, vegetasjon eller konstruksjoner med høyde over 

0,5m over tilliggende kjørebane. Enkelttrær med høy stamme og stolper med diameter under 
30 cm kan aksepteres.  

 
§ 11 Hensynssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (Pbl §12-7, nr.6) 
11.1 Innenfor H730_1 ligger det to steinalderboplasser ID 155103 og 155104, og innenfor 

H730_2 ligger det en steinalderboplass ID 146681, som er automatisk fredete, jf. 
kulturminnelovens § 4. Ingen må - uten at det er lovlig etter kulturminnelovens § 8 – sette 
igang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, eller forandre, tildekke, 
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet kulturminne eller 
fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens § 3. Nødvendig 
hogst/veldlikehold av vegetasjon innenfor bevaringsområdene skal avklares med 

Planbestemmelser Rødsmyra – Plankonsulent: Stenseth Grimsrud arkitekter AS 3 

Fylkeskonservatoren. Eventuelle rotvelt innenfor lokalitetsområdene skal rapporteres til 
Fylkeskonservatoren og kan ikke fjernes uten tillatelse fra Fylkeskonservatoren. 
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Standard kjøpekontrakt
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Prosjekt: Ekerød – Rødsmyraskogen, Fredrikstad
Megler: Stavlund AS – org no 983 261 523
Oppdragsnr    61-17-9002
Omsetningsnr: Oms.
Eierform: Eierseksjon

KJØPEKONTRAKT
om rett til selveiet bolig under oppføring

Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova ("buofl") av 13. juni 1997 nr. 43 og 
annen relevant bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale om bolig under oppføring, inkludert 
rett til grunn, jf. lovens § 1 (1) litra b. 

1. Partene

Selger

Rød invest as Org no: 913943198

Bellevue 7
1606 Fredrikstad
Pr:   Arb:   Mob: 47 29 26 84

Kjøper

Pr:   Arb:   Mob: 

Dersom en part skifter fullmektig, skal den andre parten varsles omgående.

2. Meglerforetaket

Meglerforetak:
Stavlund AS, org nr. 983 261 523, Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad ("Megler")
Telefon: 69 30 24 50

Ansvarlig megler: 
Tonje Aasvangen Gunnar Olai Stavlund
tonje.aasvangen@stavlund.no gunnar@stavlund.no
mob:  90 83 88 22 mob: 91 35 31 25

3. Salgsobjektet – boligen med tilbehør

3.1 Boligen 
Kontrakten gjelder oppføring av bolig hovedsakelig til personlig bruk for Kjøper. 
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Selger skal oppføre til sammen 16 boligseksjoner i Rødsmyraskogen, 1671 Kråkerøy ("Prosjektet"). 

Prosjektet skal oppføres iht. iht. rammetillatelse gitt 27.9.2017.

Kjøpekontrakten gjelder den i prospektet nevnte bolig nr XX – TYPE A/B/C heretter omtalt som 
«boligen».

Boligen leveres i samsvar med prospekt (vedlegg 1),  leveransebeskrivelse (vedlegg 2) og tegninger 
(vedlegg 3) som kjøper er gjort kjent med og som er vedlagt kjøpekontrakten.

Boligen leveres med god håndverksmessig standard i samsvar med leveransebeskrivelsen og med 
det utstyr som følger av den. 

3.2 Kjøpers tilvalg
Kjøper har mulighet til å gjøre tilvalg, jf. leveransebeskrivelsen. Selger vil utarbeide en detaljert 
tilvalgsliste. Innenfor en nærmere angitt frist har Kjøper anledning til å bestille endringer iht. 
tilvalgslisten. Av hensyn til Prosjektets gjennomføring kan det ikke påregnes at øvrige endringer eller 
tilvalg kan utføres. 

Kjøper kan uansett ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 
15 %, jf. buofl. § 9. 

Selger har rett til betaling for utarbeidelse av pristilbud, nye tegninger mv., i henhold til buofl. § 44. 
Selger kan kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av tilvalg og ev. endringsarbeider før arbeidene 
påbegynnes. 

3.3 Endringer i byggeprosessen
Selger har rett til å foreta endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, forutsatt at det ikke 
reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at Selger har rett til 
å foreta slike endringer. Eksempler på endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, andre 
endringer av boligens areal, uteareal, bæresystem og søyler. Selger skal så langt det er mulig 
informere Kjøper om slike endringer.  

3.4 Eiendommen
Prosjektet skal oppføres på en tomt som fradeles gnr. 424 bnr. 457 i Fredrikstad ("Eiendommen").
Det må påregnes at Eiendommens grenser og omfang blir endret som en del av utviklingsarbeidene. 
Som utgangspunkt vil alle prosjektets 16 enheter bli organisert i ett eierseksjonssameie, men det er på 
signeringspunktet ikke avgjort om samtlige boliger i Prosjektet skal seksjoneres til ett sameie, eller om 
Eiendommen skal deles i flere eierseksjonssameier. 

Selger vil etterstrebe den organisering som totalt sett gir den mest rettferdige og hensiktsmessige 
organisering av Prosjektet. Kjøpers reelle plikter og rettigheter til parkering, uteområder, andel 
felleskostnader, mv. vil ikke i relevant grad påvirkes av den endelige organiseringen.  Eierseksjonene i 
sameiet vil få like seksjonsbrøker.

3.5 Parkering
Hver bolig skal ha en innvendig garasje som angitt på tegning.

3.6 Utomhus
Utomhusarealene leveres tilsådd og beplantet, og i det vesentlige som vist på foreløpig landskapsplan 
(vedlegg 3). Kjøper er kjent med at det vil kunne bli justeringer i endelig utforming av utearealer, 
materialvalg og fargevalg på bygningene. 

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidet ikke er ferdigstillet ved overtagelse. Selger plikter å 
ferdigstille disse utomhusarbeidene snarest mulig etter at bebyggelsen er ferdigstilt, i tråd med 
gjeldende reguleringsplan. 

Selger har rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., inntil bebyggelsen 
og uteområdene er ferdigstilt. Dersom det gjenstår utomhusarbeider ved overtakelse av Boligen, kan 
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Kjøper instruere Megler til å holde tilbake kr 50 000,- (femtitusen) fra endelig oppgjør, frem til arbeidet 
er fullført. Selger kan som alternativ stille garanti som sikkerhet for kontraktsmessig ferdigstillelse.

   

4. Heftelser m.m.

4.1 Tinglyste heftelser, rettigheter og plikter
Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for Eiendommen (vedlegg 6) og har gjort seg kjent 
med innholdet i denne. Kjøper er kjent med at det kan bli behov for å tinglyse rettigheter og plikter som 
skal oppfylle offentligrettslige krav, felles anlegg for energi, vann, avløp og signal m.m. for dette 
prosjektet og andre deler av området som bygges ut i området - og ev. behov som oppstår grunnet 
organiseringen av Prosjektet. 

Det skal kun etableres private rettigheter og plikter i den grad de bidrar til å oppfylle Selgers 
forpliktelser overfor beboere i Prosjektet. Eksempler på rettigheter og plikter som kan måtte reguleres 
og tinglyses er atkomstrettigheter, forhold relatert til vann og kloakk og annen infrastruktur, regler om 
felles bruk, kostnader til felles innretninger og anlegg, ol. 

Eierseksjonen overtas fri for pengeheftelser foruten følgende:

1964/300319-1/86 REFUSJONSKRAV TINGLYST 
21.01.1964 
BELØP: NOK 18.907
PANTHAVER:Kråkerøy Kommune 
Lnr: 1384017
OVERFØRT FRA: 0106-424/6
Gjelder denne registerenheten med flere

1975/304118-1/86 PRIORITETSBESTEMMELSE TINGLYST 
22.09.1975 
VEKET FOR: ERKLÆRING/AVTALE 1975/304209-1/86

1975/304209-1/86 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 
26.09.1975 
AVTALE
MED KRÅKERØY KOMMUNE OG STATEN V/MILJØVERNDEP OM ET NÆRMERE
BEGRENSET OMRÅDE BLIR STILT TIL STEDSEVARIG RÅDIGHET
FOR ALMENHETEN SOM FRIAREAL MED EN NÆRMERE BRUKSBEGRENSNING.
OVERFØRT FRA: 0106-424/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/1122507-2/200 DIVERSE PÅTEGNING TINGLYST 
01.12.2015 
Rettighetshaver er Miljødirektoratet org. nr. 999601391

2017/315029-1/200 DELVIS SLETTING VED AREALOVERFØRING TINGLYST 
11.04.2017 
Pant frafalt i overført areal
300 m2 fra gnr. 439 bnr. 1 til gnr. 439 bnr. 426

2018/393441-1/200 DELVIS SLETTING VED AREALOVERFØRING TINGLYST 
02.02.2018 21:00 
Pant frafalt i gnr 439 bnr 1 til gnr 439 bnr 366 på ca 400 m2.

Unntatt er også sameiets legalpanterett for felleskostnader og andre krav fra sameieforholdet, jf. 
eierseksjonsloven § 25. 

Pengeheftelser som ikke skal følge eiendommen skal slettes for Selgers regning. Selger plikter 
umiddelbart å underrette Megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt før overtakelse.  

Selger har opplyst at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utleggsforretninger, ut 
over det grunnboken viser og som er angitt ovenfor. Selger plikter umiddelbart å varsle Megler dersom 
utleggsforretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet finner sted. Selger plikter dessuten å betale 
alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt før overtakelsen. 
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Selger gir herved Megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri alle pantheftelser som fremgår av 
grunnbokutskriften og som det ikke er avtalt at Kjøper skal overta. 

4.2 Felleskostnader
Kjøper plikter å betale sin andel av sameiets fellesutgifter. Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt.

Månedlige snittutgifter er ut fra erfaringstall estimert til ca. kr ???] per m2. Felleskostnadene omfatter 
ikke kommunale avgifter, eiendomsskatt, elektrisitet, oppvarming eller varmtvann til de enkelte 
seksjonene.  Det kan likevel innarbeides som akontobeløp i felleskostnadene et beløp som avregnes 
mot seksjonens målte forbruk av energi.  Det vil være opp til sameiet å tilpasse utgiftene til den drift og 
servicegrad som ønskes.  

4.3 Forpliktelser etter vedtekter og husordensregler
Boligsameiet ivaretar drift og vedlikehold av fellesarealene. Vedtekter og husordensregler for sameiet, 
som bl.a. skal ivareta Kjøpers rettigheter etter kjøpsavtalen og regulere drift og bruk i sameiet, vil bli 
utarbeidet og vedtatt på konstituerende sameiermøte. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets 
vedtekter og husordensregler, herunder å delta med en forholdsmessig andel av nødvendige 
driftstilskudd til eventuelle fellesutgifter. 

5. Kjøpesum og omkostninger

Kjøpesummen for boligen er kr  

Av kjøpesummen utgjør vederlaget for tomten kr 408 000 ,-. 

Kjøper skal uoppfordret betale til Meglers klientkonto i samsvar med følgende oppstilling: 

1 Kontraktens vederlag Kr
2 Dokumentavgift til staten 2,5 % Grunnlag 408 000,- Kr 10 200,00
3 Off. tinglysingsgebyr for skjøte 1 a Kr 525,00
4 Off. tinglysningsgebyr pantobligasjon 1 a Kr 525,00
5 Off. gebyr for attest 1 a Kr 172,00
6 Likviditetstilskudd til sameiet kr 10 000,- pr 

boenhet.
a Kr 7 500,00

Å betale Kr

I tillegg kommer betaling for eventuelle tilvalg og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument Kjøper lar 
tinglyse i forbindelse med etablering av pantelån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter 
og gebyrer. Risikoen for slike endringer bæres av Kjøper. 

Likviditetstilskuddet er tilskudd til sameiet og skal dekke felleskostnader før forretningsfører har 
etablert en faktureringsordning. Megler vil overføre likviditetsforskuddet til forretningsfører for sameiet 
straks etter overtagelse.

6. Betaling og oppgjør 
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6.1 Oppgjørsansvarlig
Oppgjøret mellom partene foretas av: 

STAVLUND AS 
v/ WEBOPPGJØR AS
Boks 2454 Drotningsvik
5828 Bergen

Alle innbetalinger skal gjøres til Meglers klientkonto nr. 6105.05.92323, og merkes med KID-kode: 
KID-kode 6117900220464.  Alle tinglysingsdokumenter for sikkerhet og betalingsbekreftelse fra bank 
etc. oversendes til Megler. 

Bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke det ansvarsforhold Megler har overfor partene. 

6.2 Forskuddsbetaling
Kjøper skal betale 10 % av kjøpesummen, kr […], som forskudd. Det forutsettes at beløpet innbetales 
til Meglers klientkonto innen 10 virkedager etter at Selger har stilt oppfyllelsesgaranti, jf. buofl. § 12, se 
punkt 7 under. Kjøper har ingen plikt til å betale noen del av kjøpesummen før Selger har stilt nevnte 
garanti. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel 
långivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. 

Kjøper beholder råderett over forskuddsbetaling inntil Selger ev. stiller selvskyldnergaranti iht. buofl. § 
47 tredje ledd som dekker innbetalt beløp, se punkt 7. 

6.3 Restkjøpesum/betalingsplan
Kjøpesummen gjøres opp ved betaling av differansen mellom kjøpesummen og de innbetalte 
forskudd. Restkjøpesummen må innbetales til Meglers klientkonto senest en virkedag før overtakelse. 
Omkostningene — angitt i oppstillingen under pkt 5 i denne kontrakt — skal innbetales sammen med 
restbeløpet. 

Renter av restkjøpesum fra overtakelse og frem til hjemmelsoverføring tilfaller Kjøper. Renter 
godskrives ikke når disse for hver av partene utgjør mindre enn 50 % av rettsgebyret, jf. 
eiendomsmeglerforskriften § 3-10 (3). 

Kjøper skal således betale iht. følgende betalingsplan til Meglers klientkonto:

1 10 dager etter at Oppfyllelsesgaranti foreligger Kr
2 Kontant innen en virkedag før overtakelse Kr

Sum inkl. omkostninger jf. ovennevnte Kr

6.4 Forsinket betaling
Kjøper må selv sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt og innkommet på Meglers 
klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i denne kjøpekontrakten. Dersom hele eller deler av 
kjøpesummen og omkostninger ikke er betalt til Megler i rett tid, svarer Kjøper forsinkelsesrente jf. 
forsinkelsesrenteloven for hele beløpet. Denne bestemmelsen gir ikke Kjøper rett til å forlenge 
betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. 

Ved forsinket betaling har Selgeren rett til å:

a) Kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap.
b) Stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag.
c) Heve kjøpekontrakten ved vesentlig avtalebrudd og kreve erstatning.

Dersom kjøpesum og omkostninger i sin helhet ikke er betalt innen 14 dager fra forfall, er Kjøper klar 
over at kjøpekontrakten er vesentlig misligholdt. I så fall har Selger rett til å heve kontrakten. Dersom 
Selger hever kontrakten, har han rett til å selge Boligen for Kjøpers regning og risiko. Selger kan da ta 
dekning for sitt tilgodehavende etter denne kjøpekontrakt, herunder også renter og eventuelle andre 
kostnader som påløper på grunn av misligholdet. Hevingsretten gjelder også etter overtakelse og 
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overskjøting. Hvis Kjøper har flyttet inn i Boligen aksepterer han utkastelse uten søksmål og dom, jf. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) litra e). 

6.5 Deponering av omtvistet beløp
Dersom Kjøper påberoper seg mangler ved overtakelse, skal det omtvistede beløp likevel betales inn 
på klientkonto eller sperret konto, jf. buofl. § 49, innen fastsatt frist for at overtakelse skal kunne 
avholdes. Selger er da forpliktet til å avholde overtakelse. Megler vil holde tilbake det omtvistede 
beløp på klientkontoen. Meglerforetak/bank vil i et slikt deponeringstilfelle kun foreta utbetaling iht. 
skriftlig enighet mellom partene eller rettskraftig dom. 

6.6 Meglers gjennomføring av oppgjør
Det tar vanligvis 10 virkedager fra overtakelsesprotokoll er mottatt til hjemmelsoverføring er tinglyst og 
oppgjør overfor Selger foretas. Eventuelle transaksjonsdager mellom bankene kommer i tillegg. Rundt 
enkelte datoer og på sommeren kan det ta opp til 20 virkedager før oppgjør overfor Selger foretas. 
Dette varierer etter hvor lang behandlingstid Kartverket har, og Megler kan på ingen måte påvirke 
dette. Uavklarte problemstillinger kan forsinke tinglysing og påfølgende oppgjør. 

Meglerforetaket er underlagt lov 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette 
medfører at meglerforetaket må gjennomføre identitetskontroll av samtlige parter før 
eiendomshandelen kan gjennomføres. Partene er selv ansvarlige for kostnader og ansvar dette kan 
medføre uten at det anføres et ansvar overfor Megler. 

6.7 Betaling for tilvalg
Kjøper skal innen overtakelse betale for eventuelle tilvalg iht. spesifisert bestillingsoversikt. Betaling 
skal skje til Meglers klientkonto. 

6.8 Selgers rett til å kreve finansieringsbevis
Selger kan kreve at Kjøper innen 14 dager etter avtaleinngåelsen dokumenterer betalingsdyktighet 
tilsvarende kjøpesummen med tillegg av omkostninger og eventuelle tilvalg i form av 
finansieringsbevis.

7. Sikkerhetsstillelse — garanti for oppfyllelse av kjøpekontrakten       
   
7.1 Selgers oppfyllelsesgaranti
Selger plikter å stille sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten, herunder evt. 
forsinkelsesansvar, i samsvar med buofl. § 12. Det kan stilles en samlet garanti for alle seksjonene og 
fellesarealene. Garantibeløpet for den enkelte seksjon skal angis. 

For krav Kjøper retter mot Selger før overtagelsen, skal sikkerheten utgjøre minst 3 % av 
kontraktssummen. For krav som settes frem senere, men senest 5 år etter overtakelsen, skal 
sikkerheten utgjøre minst 5 % av kontraktssummen. For krav Kjøper fremsetter etter dette tidspunkt 
stilles ingen sikkerhet. 

Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av vederlaget før han har mottatt dokumentasjon for at 
Selger har stilt sikkerhet etter denne bestemmelsen, jf. buofl. § 12 siste ledd.

Dersom det ikke er reklamert ved utløpet av 5-årsperioden etter overtakelsen, eller de reklamerte 
forhold er utbedret, kan Selger kreve at Kjøper skriftlig bekrefter dette, slik at Selgers premiebetaling 
for sikkerheten kan reduseres. En slik bekreftelse er ikke til hinder for at Kjøper senere reklamerer på 
mangler som han oppdager, jf. buofl. § 30.

7.2 Selgers sikkerhetsgaranti for forskuddsbetaling
Selger har ingen rett til å motta fra Megler eller på annen måte disponere over innbetalt forskudd før 
det er stilt dekkende selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansinstitusjon som fullt ut dekker det 
aktuelle beløp, jf. buofl. § 47 tredje ledd. 

7.3 Garanti fra Kjøper
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Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. 
endrings- eller tilleggsarbeider, jf. buofl. § 46 annet ledd. 

Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig 
oppfyllelse.

7.5 Meglers oppbevaring
Garantidokumentene i original oppbevares hos Megler i avtaleperioden. Kjøper oppbevarer i denne 
perioden en kopi av garantidokumentene.  Dersom Kjøper (eller Selger) ikke innen garantitidens utløp 
har fremmet krav overfor garantistiller, gir Kjøper (og Selger) Megler ugjenkallelig fullmakt til å 
returnere garantidokumentet til Selgers (eller Kjøpers) garantistiller.

8. Tinglysing          

Selger utsteder skjøte til Kjøper samtidig med signering av denne kjøpekontrakten. Skjøtet skal 
oppbevares hos Megler, som foretar tinglysing når Kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkludert fakturaer 
for avtalte tilvalg og omkostninger. Partene gir Megleren anledning til å påføre rett gnr, bnr og 
seksjonsnummer på skjøtet når dette foreligger. 

All tinglysing foretas av Megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest mulig overleveres til 
Megler i signert og tinglysingsklar tilstand. 

På eiendommen vil det hefte en panterett med urådighet til Megler for et beløp tilsvarende den 
samlede kjøpesummen med omkostninger med tillegg av 10 % for samtlige eierseksjoner i 
eierseksjonssameiet. 

Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid ubetalte deler av kjøpesummen. Panteretten tjener 
dessuten som sikkerhet for Meglers krav på vederlag og utlegg for Selger. Megler skal vederlagsfritt 
besørge sletting av pantedokumentet når Kjøper har fått tinglyst skjøte og Selgers heftelser er slettet. 

9. Forsikring

Eiendommen vil bli fullverdiforsikret. Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem 
til overtakelsen eller inntil 14 dager etter at sameiet er konstituert og styre er opprettet (den seneste av 
de to datoer). 

Dersom eiendommen før overtakelse blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av 
forsikringen, har Kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen. 

10. Overtakelse 

10.1 Overtakelse — varsling, forsinkelse og risikoovergang
Selger tar sikte på at Boligen ferdigstilles i løpet 18 måneder etter vedtatt byggestart. Kjøper gjøres 
uttrykkelig oppmerksom på at anslått ferdigstillelsestidspunkt ikke er en avtalt frist for overtakelse som 
utløser dagmulkt, jf. buofl. § 10. 

Selger skal senest 6 måneder før ferdigstillelse av Boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om en 
overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 30 dager. Kjøper plikter å ta over boligen innenfor 
overtakelsesperioden. 

Senest 3 måneder før overtakelse skal Selger skriftlig varsle Kjøper om overtakelsesdato, som skal 
ligge innenfor overtakelsesperioden. Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt. 

Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre forsinkelse. Selger har rett til 
forlengelse dersom vilkårene i buofl. § 11 er oppfylt. 
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Selger skal overlevere Boligen til Kjøper i ryddig og byggrengjort stand, slik at hele Boligen er 
tilgjengelig for Kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til 
Kjøper. 

Risikoen for Boligen går over på Kjøper når Kjøper har overtatt bruken av den. Dersom Kjøper ikke 
overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos ham, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt Boligen kunne 
vært overtatt. 

Når risikoen for Boligen er gått over på Kjøper, faller ikke Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort 
ved at den blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som Selger ikke bærer ansvaret for. 

Ved overtakelse inntrer også følgende:

a) Reklamasjonsfristene begynner å løpe
b) Eventuell rett til dagmulkt stanser
c) Kjøper svarer for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter

10.2 Overtakelsesforretning
Kjøper skal overta Boligen ved overtakelsesforretning i samsvar med buofl. § 15. Selger innkaller 
Kjøper skriftlig senest 7 dager før varslet overtakelsesdato, med informasjon om oppmøtetid og -sted.   

Selger skal føre protokoll fra overtakelsesforretningen med følgende innhold: 

a) Opplysninger om hvem som er til stede
b) Eventuelle mangler som påvises
c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse
d) Hvorvidt Boligen overtas eller nektes overtatt
e) Eventuelle krav på dagmulkt
f) Eventuelt tilbakeholdt beløp for omtvistet del av vederlaget, jf. punkt 6.5.

Begge parter, samt Megler, skal ha ett underskrevet eksemplar av protokollen.

Kjøper aksepterer at utførende entreprenør(er) deltar på overtakelsesforretningen, og aksepterer at 
Selger ev. kaller inn til forbefaring ca. 14 dager før overtakelsesforretningen, slik at ev. utbedringer 
kan foretas før overtakelsen. 

Megler har fullmakt til å foreta oppgjør med Selger når Boligen er overtatt, forutsatt at det foreligger 
midlertidig brukstillatelse og det er stilt oppfyllelsesgaranti iht. buofl. § 12, jf. punkt 7.1. 

Oppgjør med Selgeren kan først gjennomføres etter at samtlige av de følgende vilkår er oppfylt: 
a) Overtakelsen er gjennomført og protokoll er oversendt Megleren
b) Ferdigattest, alternativt midlertidig brukstillatelse hvor det klart beskrives hvilke forhold som må 

bringes i orden før ferdigattest kan innvilges.
c) Kjøper er registrert som hjemmelshaver i grunnboken

11. Mangler

11.1 Mangler og reklamasjon
Dersom det foreligger mangel ved Boligen kan Kjøper med grunnlag i buofl. kap. IV holde igjen en 
forholdsmessig andel av kjøpesummen, kreve oppfyllelse/utbedring, prisavslag, erstatning, eller heve 
avtalen. 

Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger om at mangelen 
vil bli gjort gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 
Rimelig tid fortolkes strengt i rettspraksis (2-3 mnd). Mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn 5 år 
etter overtakelsen. 

Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve 
at utbedring av mangler som er reklamert etter overtakelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. 
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Dersom der har oppstått mangler som det vil være kostbart å utbedre i forhold til den betydning 
manglene har for boligen bruksverdi, har Selger rett til å gi Kjøper et prisavslag i stedet for å foreta 
utbedring. 

11.2 Forhold som ikke kan gjøres gjeldende som mangler
Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter 
følgende: 

a) Sprekkdannelser/svinnriss, i tapet og overflater, maling, mv. ved skjøter og sammenføyninger som 
følge av naturlige endringer og krymping av materialer, herunder sprekker i materialoverganger og 
mellom tak og vegger og i hjørner, så lenge dette ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig 
standard. 

b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold
c) Skader som oppstår grunnet manglende vedlikehold eller uforsvarlig bruk av boligen med utstyr
d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter som Selger ikke kan lastes- eller ha ansvaret for.  

Endringer beskrevet i punkt 3.3—3.6 kan ikke gjøres gjeldende som mangler. 

12. Videresalg og avbestilling

Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge kjøpekontrakten før overtakelse. Samtykke kan 
nektes på fritt grunnlag. Dersom Selger gir samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for 
gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. 

Et videresalg av kjøpekontrakten koster kr 80 000,- i tillegg til den avtalte kjøpesum og omkostninger.

Dersom Kjøper avbestiller, fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med buofl. §§ 52 og 53. 

13. Ettårs-befaring

Selger skal uoppfordret innkalle til befaring av boligen ca. ett år etter overtakelsen. 
Selger skal føre protokoll slik som ved overtakelsen, som signeres av begge parter. Det vises til buofl. 
§ 16 og § 30 tredje ledd.

Befaringen gjennomføres på dagtid og koordineres med øvrige solgte enheter i prosjektet.  

14. Forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg

Utbygging vil ikke bli igangsatt før det er inngått kjøpekontrakter for minimum 60 % av boligene og 
ikke før det foreligger igangsettingstillatelse fra Fredrikstad kommune. Dersom Kjøper ikke varsles 
innen 1.11 2019  bortfaller kjøpekontrakten uten ansvar for noen av partene. Ingen av partene kan da 
rette krav mot den annen utover Kjøpers krav om tilbakebetaling av eventuelle forskudd innbetalt til 
Meglers klientkonto.

Selger kan fritt beslutte å gjennomføre utbyggingen selv om 60 % forhåndssalg ikke oppnås. 
Varslingsfristen i foregående avsnitt gjelder uansett. 

Andre forbehold er beskrevet i leveransebeskrivelsen. Kjøper bekrefter at leveransebeskrivelsen og 
de øvrige vedleggene til kjøpekontrakten er gjennomgått. 

15. Elektronisk kommunikasjon
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Partene kan benytte elektronisk kommunikasjon i de tilfeller kjøpekontrakten eller 
bustadoppføringslova oppstiller krav om skriftlighet. 

16. Vedlegg til kjøpekontrakten

Følgende dokumenter inngår som vedlegg til kjøpekontrakten: 

1) Salgsprospekt 
2) Leveransebeskrivelse 
3) Tegninger for Boligen 
4) Rammetillatelse 
5) Reguleringsplan 
6) Grunnbokutskrift med angivelse av heftelser 
7) Fullmakt fra Kjøper

17. Signering
 
Kjøpekontrakten med alle vedlegg er utferdiget og undertegnet i tre eksemplarer, ett til hver av 
partene og ett til Megler.

Fredrikstad, den    /     Fredrikstad, den   /    

Som kjøper Selger

For Rød Invest as
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Dette er en illustrasjon av prosjektet.  
Avvik kan forekomme.
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Grunnboksutskrift
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Dette er en illustrasjon av prosjektet.  
Avvik kan forekomme.
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Utkast til sameievedtekter
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Utkast til  
 

VEDTEKTER 
 
for Ekerød Eierseksjonssameie  
 
Org.nr. _______________________________ 
(Legges frem for konstituerende sameiermøte). 
 
 
§1 Sameiets navn 
 
Sameiets navn er Ekerød Eierseksjonssameie 
 
 
§2 Eiendommen 
 
Ekerød Eierseksjonssameie omfatter gnr. 424 Bnr XX  i Fredrikstad kommune. Eiendommen er delt 
opp i 16 boligseksjoner/bruksenheter. 
 
 
§3 Formål 
 
Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser i eiendommen og administrasjon av 
eiendommen med fellesanlegg av enhver art. 
 
 
§4 Fysisk Råderett 
 
Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin seksjon og rett til å nytte fellesarealene til det de er 
beregnet, eller alminnelig benyttet til. 
 
Seksjonene må kun benyttes til det formål som fremgår av seksjoneringen. Bruken skal ikke være til 
unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. 
Eierseksjonssameiet kan med alminnelig flertall vedta Ordensregler for eierseksjonssameiet.  
 
 
§5  Rettslig Råderett 
 
Med de begrensninger som følger av disse vedtekter og eierseksjonsloven har sameieme full rettslig 
råderett over sine seksjoner. Sameierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Leietakere 
skal gis informasjon om husordensregler og forplikte seg til å følge disse. 
 
 
§6 Ordinært sameiermøte 
 
Sameiermøter er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere. 
 
Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret innkaller skriftlig til 
sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, 
samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge 
styrets årsberetning med revidert regnskap. Styret skal på forhånd varsle om en siste frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. 
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Alle sameiere har rett til å møte i sameiermøtet. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal 
være skriftlig og datert, den skal angi om den gjelder for ett bestemt møte, eller om den er generell. 
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. 
Styret og forretningsfører har plikt til å være til stede på sameiermøtet med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. 
På det ordinære sameiermøtet skal det vært år behandles: 
 

l. Styrets årsberetning og reviderte regnskap 
2. Valg av styre og varamenn 
3. Valg av revisor (gjelder kun hvis ny revisor skal velges) Sameiets budsjett skal 

forelegges sameiermøtet til orientering. 
 
 
§7 Ekstraordinært sameiermøte 
 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når sameiere som 
representerer minst 2 av seksjonene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig angir hvilke saker 
som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 
20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. 
 
§8 Sameiermøtets vedtak 
 
Hver seksjon gir en stemme. 
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, fattes alle beslutninger av 
sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
 
Med mindre annet følger av disse vedtekter eller av lov, kreves minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmer i sameiermøtet for vedtak om: 
 
a) endring av vedtektene, 
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene 

i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 
c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, 
d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert endring av rettigheter til annet areal i 

sameiet som tilhører eller skal tilhøre eller disponeres av sameieme i fellesskap, 
e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 
f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter til et annet formål, 
g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet punktum, 
h) tiltak som har sammenheng med sameiemes bo- eller bruksinteresser og som går ut over 

vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 
sameiene på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig 
fordel på andre sameieres bekostning. 
 
§9 Styret 
 
Sameiet skal ha et styre bestående av en leder og 3-5 styremedlemmer + 3 varamedlemmer.  
Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med alminnelig flertall for to år av gangen. Sameiermøte 
kan beslutte å velge personlige varamedlemmer for styrets medlemmer. 
Styret skal forestå den daglige forvaltning og drift av sameiet i samsvar med lov, vedtekter og 
årsmøtevedtak. 
Styret kan engasjere og si opp forretningsfører, vaktmester og andre parter som er nødvendig for å 
drifte sameiet. Styret skal fastsette instruks, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de 
oppfyller sine forpliktelser. 
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med 
alminnelig flertall. 
Sameiet tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele fullmakt/ prokura. 
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Styret skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Av protokollen skal det klart fremgå hvilke saker 
som er behandlet, vedtak og dissenser. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte 
styrerepresentanter. 
 
 
§ 10 Bruken av fellesareal   
 
Sameieme har rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, med mindre 
noe annet følger av disse vedtekter. Sameiere kan ikke privatisere hele, eller deler av fellesarealene 
dersom dette ikke er i tråd med det som kan betraktes som alminnelig bruk, uten etter samtykke fra 
sameiets årsmøte.   
Sameiermøtet treffer innenfor rammen av disse vedtekter bestemmelser om hvorledes 
fellesarealer/fellesrom skal benyttes. Hver sameier plikter å medvirke til at fellesarealer/fellesrom blir 
holdt ryddig og rengjort. 
 Valg og montering av markiser og utvendige persienner, skal skje etter retningslinjer trukket opp av 
styret. Montering av parabolantenner, innkleding av rekkverk, skilt og andre installasjoner på byggets 
fasade, kan ikke skje uten forutgående samtykke fra sameiets styre. 
 
 
§ 11 Vedlikehold 
 
Eiendommen skal til enhver tid holdes forsvarlig vedlikeholdt. 
Hver enkelt sameier er ansvarlig for alt vedlikehold av sin bruksenhet (seksjon) inklusive tilleggsdel. 
Sameiet skal vedlikeholde alle fellesarealer. 
 
Det utarbeides årlig forslag til vedlikehaldsprogram for de fellesområder som omfattes av sameiets 
felles forpliktelser jf. § 11 og§ 14 nedenfor, som fremlegges på årsmøtet for god kjennelse. 
 
 
§ 12 Fellesutgifter/ Felles anlegg 
 
Fellesutgifter defineres som de utgifter som ikke knytter seg til den enkelte seksjon (bruksenhet) og 
utgifter som går til felles anlegg og installasjoner. 
 
Som felles anlegg og installasjoner regnes: 
 
Felles adkomstveier, felles ledningsnett av alle sorter, felles energiløsninger. 
Fellesutgiftene fordeles på de leiligheter som innehar midlertidig brukstillatelse. 
 
Eierbrøken for seksjoner i sameiet er 1/16 uavhengig av innbyrdes areal.  Fellesutgiftene fordeles i 
henhold til eierbrøken. 
 
§ 13 Vedlikeholdsfond 
 
Sameiet skal ha vedlikeholdsfond. 
 
 
§ 14 Betaling av fellesutgifter 
 
Sameierne skal innbetale et akontobeløp hver måned til dekning av fellesforpliktelser,jf. §§ 10, 11, 13 
og 14. Beløpets størrelse fastsettes av styret slik at de samlede å konto beløp med rimelig margin 
dekker felleskostnader som antas å påløpe i løpet av et år.  
Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter er mislighold fra sameierens side. 
 
 
§ 15 Ansvar for egen seksjon 
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Sameierne er selv ansvarlige for, og betaler, alt innvendig vedlikehold av sin bruksenhet, samt for drift 
og innvendig vedlikehold av det som tilligger den enkelte sameiers bruksrett. Styret har rett til å gi 
pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette finnes påkrevd av 
bygningsmessige hensyn. 
Styret kan vedta å la arbeidene gjennomføres for sameierens regning dersom pålegg om vedlikehold 
og reparasjonsarbeider ikke gjennomføres innen rimelig tid. 
 
 
§ 16. Ombygging og endring av egen seksjon. 
 
Styret, sameiet, eller en sameier kan ikke motsette seg innvendig ominredning som gjelder endringer, 
eller utnyttelse såfremt det ikke berører bygningens bygningstekniske konstruksjon, bruksformål, 
fasade, eller dersom det påvirker bruken av tilliggende seksjoner. 
Utvendige tilbygg, endringer, eller inngrep i fasade kan ikke gjennomføres uten etter sameiemøtets 
samtykke (2/3).  I tillegg til dette må det foreligge tilstrekkelig godkjenning fra relevant 
bygningsmyndighet. 
 
 
§ 17 Ansvar for fellesutgifter 
 
Overfor eierseksjonssameiets kreditorer er seksjonssameierne proratisk ansvarlig iht sameiebrøk. 
Eierseksjonssameiet har panterett i seksjonene for krav mot eierseksjonssameieren som følger av 
sameieforholdet med et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, iht. eierseksjonslovens §25. 
 
 
§ 18  Eierskifte 
 
Ved overdragelse av en seksjon plikter overdrageren å informere erververen om de til enhver tid 
gjeldende vedtekter og evt. ordensregler.   Forretningsfører skal underrettes og notere eierskifte for 
det enkelte eierskifte. 
 
 
§ 19  Eierseksjonsloven  
 
For de forhold som ikke er regulert i deisse vedtekter, gjelder den til enhver tid gjeldende lov om 
eierseksjoner. 
Eierseksjonssameiet og dets vedtekter skal registreres i foretaksregisteret. 
 
Fredrikstad, den. 
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Dette er en illustrasjon av prosjektet.  
Avvik kan forekomme.
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Foreløpig energimerke
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SIMIEN
Energimerke

Simuleringsnavn: Ekerød BK1 - Energimerke hus A
Tid/dato simulering: 13:30 10/12-2018
Programversjon: 6.011
Simuleringsansvarlig: Fredrik Steenberg-Larsen
Firma: EM Teknikk - Energi AS
Inndatafil: M:\Prosjekter\Ekerød\Energimerking\Hus A\Hus A.smi
Prosjekt: Ekerød BK 1 - Hus A
Sone: Plan 1; Plan 2; 

SIMIEN; Energimerke Side 1 av 4

ENERGIMERKE

A <= 101.56 kWh/m²

B <= 133.13 kWh/m²

C <= 165.51 kWh/m²

D <= 208.63 kWh/m²

E <= 252.58 kWh/m²

F <= 315.63 kWh/m²

G > 315.63 kWh/m²

>= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 %

Energikarakter

Andel fossil/el. oppvarming

A

Beregnet levert energi normalisert klima: 69.59 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 50.4 %

Beregnet levert energi
Beskrivelse Verdi
Energibruk normalisert klima 70 kWh/m²
Energibruk lokalt klima 70 kWh/m²
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SIMIEN
Energimerke

Simuleringsnavn: Ekerød BK1 - Energimerke hus B
Tid/dato simulering: 13:30 10/12-2018
Programversjon: 6.011
Simuleringsansvarlig: Fredrik Steenberg-Larsen
Firma: EM Teknikk - Energi AS
Inndatafil: M:\Prosjekter\Ekerød\Energimerking\Hus B\Hus B.smi
Prosjekt: Ekerød BK 1 - Hus B
Sone: Plan 1; Plan 2; Plan 3; 

SIMIEN; Energimerke Side 1 av 4

ENERGIMERKE

A <= 102.23 kWh/m²

B <= 134.45 kWh/m²

C <= 167.58 kWh/m²

D <= 212.04 kWh/m²

E <= 257.39 kWh/m²

F <= 322.27 kWh/m²

G > 322.27 kWh/m²

>= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 %

Energikarakter

Andel fossil/el. oppvarming

A

Beregnet levert energi normalisert klima: 74.10 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 50.0 %

Beregnet levert energi
Beskrivelse Verdi
Energibruk normalisert klima 74 kWh/m²
Energibruk lokalt klima 74 kWh/m²
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Dette er en illustrasjon av prosjektet.  
Avvik kan forekomme.
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Tonje Aasvangen
Eiendomsmegler MNEF

tonje.aasvangen@stavlund.no
Tlf: 90 83 88 22 / 69 30 24 50

Kontakt

Kirkebrygga 2-4, 1607 Fredrikstad
www.stavlund.no

Gunnar Olai Stavlund 
Eiendomsmegler MNEF 

gunnar@stavlund.no
Tlf: 91 35 31 25 / 69 30 24 50
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Tonje Aasvangen
Eiendomsmegler MNEF

tonje.aasvangen@stavlund.no
Tlf: 90 83 88 22 / 69 30 24 50

Gunnar Olai Stavlund 
Eiendomsmegler MNEF 

gunnar@stavlund.no
Tlf: 91 35 31 25 / 69 30 24 50

Kontakt


