17 LEILIGHETER I KABELVÅG

2

PROSJEKTET																								

CANNINGEN BRYGGE

Velkommen til
Canningen Brygge
17 nye leiligheter i Kabelvåg
Canningen Brygge AS er stolte av å kunne presentere 17
topp moderne selveier leiligheter i Kabelvåg Sentrum med
fantastisk beliggenhet, utsikt og gode solforhold.
Vi håper leilighetene kan gi dere som ønsker å bo i Kabelvåg
en positiv tilværelse i mange år og at du som velger å bo her
gir Kabelvåg sentrum ny giv.
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Canningen Brygge består av 4 nye avtrappede
bygningsvolumer fra 3 til 6 etasjer + Kolflaath
Brygga. Kolflaath Brygga skal bygges opp i
samme stil som før den blir revet. Det er totalt
17 leiligheter i prosjektet. 13 leiligheter i
Canningen og 4 leiligheter i Kolflaath. Første
etasje er primært forbeholdt næring. Tanken
er at bebyggelsen til en viss grad skal speile
den gamle stilen i Kabelvåg og bebyggelsen
på tomten.
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Utbyggers beskrivelse

I 2009 ble selskapet Canningen Brygge AS stiftet som deretter
kjøpte tomten ved kanalen i Kabelvåg. Bakgrunn for kjøpet var
den unike beliggenheten.
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Vår første plan var å bygge et lite hotell i 4 etg. og få på plass
kaipromenaden. Det ble straks igangsatt et skisseprosjekt i regi
av Arkitekt Tore Skjeseth. Det ble søkt om rivingstillatelse av
Kolflaathbrygga for å klargjøre tomten. Da selskapet kjøpte
eiendommene sto ikke Kolflaathbrygga på noen plan for
bevaring eller fredning. Tomten var ferdig regulert og kunne
bebygges til bolig eller næring. Det ble etter hvert klart at
Kolflaathbrygga ikke kunne rives på bakgrunn av at Fylkeskonservator ville bevare uttrykket inn mot kanalen. I 2012 ble
det lagt ned bygge og deleforbud og det måtte utarbeides ny
reguleringsplan. I de neste 2 årene var det lite utvikling og fremdrift. Høsten 2014 involverer vi Kabelvågkompaniet og det
blir igjen en positiv utvikling i prosjektet. Det ble nedsatt en
prosjektgruppe bestående av Nordland Fylkeskommunen v/
kulturvernavdelingen, Vågan Kommune v/ utviklingsavdelingen,
Kabelvågkompaniet, Vindveggen Arkitekter AS (tidligere
Skjeseth & Solvang) og utbygger for å se på mulighetene for
tomten med nye øyne for å skape vekst samtidig som uttrykket
til Kolflaatbrygga mot kanalen skulle bevares.

mange og lange prosesser, samt analyser som skulle
utføres for noen utålmodige sjeler ønsket å komme fort
i gang for å gjøre noe positiv i Kabelvåg. I 2016 vedtok
endelig Kommunestyret den nye reguleringsplanen og
i juni 2018 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet
«Canningen Brygge».

10-12 leiligheter. Vi håper beboere og næringsliv i
Kabelvåg sentrum viser forståelse under byggeperioden
og ser det positive i dette. Det vil bli en byggeperiode på
ca 15-17 mnd. Det vil bli mye folk i arbeid som vi håper
kan skape positive ringvirkninger for sentrumsnæringslivet i byggetiden.

Planene om hotell, blir skrinlagt og man ønsket å utvikle
moderne leiligheter i sentrum av Kabelvåg. Det ble samlet
inn flere titalls gamle fotografier av tidligere bebyggelse og
Kolflaathbrygga langs kanalen som ble overlevert Vindveggen
Arkitekter AS og det ble arrangert flere prosjektmøter underveis
i regi av Kabelvågkompaniet.

Canningen Brygge AS er stolte av å kunne presentere
17 topp moderne selveier leiligheter i Kabelvåg Sentrum
med fantastisk beliggenhet, utsikt og gode solforhold.
Vi håper leilighetene kan gi dere som ønsker å bo i Kabelvåg en positiv tilværelse i mange år og at du som velger
å bo her gir Kabelvåg sentrum ny giv.

Canningen Brygge AS ønsker å rette en stor takk
til alle involverte og en spesiell takk til Kabelvågkompaniet, Fylkeskommunen, Vågan Kommune og
Vindveggen Arkitekter i forbindelse med forprosjektet
som gav prosjektet ny giv og resulterte i at vi kom i mål
med ny reguleringsplan for Kabelvåg Torg.

Etter noe tid blir de nye skissene presentert for utbygger. Vi blir
begeistret og stolte over resultatet. Tenk om vi kan få realisert
dette i Kabelvåg. Den videre prosessen var krevende og tok lang
tid i forhold til det utbygger hadde sett for seg. Det ble svært

Canningen Brygge har inngått totalentreprise for
bygget med Consto, mens Kaipromenaden skal bygges
av B&E sentret. Før prosjektet kan realiseres er vi
avhengig av å ha solgt 70% av byggekostnadene dvs.
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NÆROMRÅDET

“Byggets beliggenhet gjør at man
får en svært god utsikt mot både
fjell og hav, samtidig som man
ligger midt i sentrum.”
Foto: Odd-Petter Tanke Jensen
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BELIGGENHET
Foto: Odd-Petter Tanke Jensen

Leilighetskomplekset ligger
midt i Kabelvåg sentrum.
Sentrum av Kabelvåg er rik på historie og beboerne i
Kabelvåg er også opptatt av denne historien. Derfor var det
viktig både for utbygger, byen og folket at dette blir et bygg
som forener det gamle med det moderne. Det er nettopp det
som har vært målet til arkitekten.
Byggets beliggenhet gjør at man får en svært god utsikt
mot både fjell og hav, samtidig som man ligger midt i
sentrum.
Det er kun 15 kilometer til flyplass. Gangavstand til skole,
Idrettsanlegget Kongøysteins hall, og Storvågan.
Foto: Ole-Johan Wiik

Man har kort vei til langrennsløyper som går fra Kabelvåg
til Svolvær. Det er Alpinbakke både i Svolvær og Stamsund.
Havsafari med RIB-båter er populært både sommer og
vinter. Vågakallen som noen av leilighetene har utsikt mot
kan by på en av Lofotens mest avanserte turstier.
Turgåing, fisking og sykling er populære aktiviteter hvor man
får opplevd Lofoten på sitt beste. Det er en kjent golfbane på
Gimsøya som ligger litt over en halvtimes kjøring fra leilighetene. Golf Links kan friste med 24 timers golfspill da det er
midnattssol der.
Lofoten er i tillegg til å være et yndet reisemål sommerstid,
blitt mer og mer populært på vinteren. Jakten på nordlyset
er en av tiltrekningsfaktorene som gjør at også folk fra andre
verdensdeler ønsker å legge ferien til Lofoten.

Foto: Odd-Petter Tanke Jensen
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ARKITEKTENS
BESKRIVELSE
Kabelvåg er et unikt sted med historisk sus. I mange
århundrer før dampbåtenes inntreden var Vågar og
Kabelvåg det naturlige sentrum på Austvågøy. At det
fantes en etablert handelsrute mellom England og Vågar
i vikingtiden forteller mye om stedet og dets tidligere
sentrale rolle.
Dampbåtene hadde etter hvert behov for større og
dypere havn enn de gamle jektene og åttringene,
dermed overtok Svolvær gradvis som det nye sentrum i regionen. Kabelvåg havnet litt på sidelinjen
av Svolvær under den industrielle utviklingen som
foregikk. I utviklingen av byen Svolvær er det nok
mange som har stilt spørsmål ved hvor det har
blitt av den “gamle og fine” bebyggelsen. Svaret
er på mange måter enkelt. Den “gamle og fine”
bebyggelsen finner man i prinsippet igjen i Kabelvåg, bygget i tiden før dampbåtene. Svolvær har
også enkelte perler fra gamle tider, men disse kan
muligens ikke måle seg med den sjarmerende
og sammenhengende småskala-bebyggelsen i
Kabelvåg. En svært dynamisk og tilpasningsdyktig
kystkultur har i stor grad preget utviklingen av
bebyggelsen i Lofoten. Regionen representerer en
konstant utvikling, som i disse dager også preges
av turismen. Svolvær og Kabelvåg kan sees som to
steder som virker sammen i denne utviklingen. Det
er ikke et mål at Kabelvåg skal bli et nytt Svolvær.
Kabelvåg utfyller Svolvær og motsatt. Kabelvåg
er, i våre øyne, en naturlig kulturbærer i regionen.
De katastrofale brannene i Kabelvåg har medført vanskelige dilemmaer for innbyggerne opp
gjennom årene. Skal man bygge opp såkalte
kopier av de nedbrente husene, eller bygge noe
mer moderne? Dette har vært spørsmål beboerne
har stått ovenfor. Et ønske om å bevare stedets

særpreg, har nok stått sentralt, i de tilfellene man
har valgt å bygge opp “like” hus under gjenoppbyggingen. Småskalaen og de hyggelige gateforløpene, er særtrekk man nødig ville ødelegge,
den gang som nå.
Men en konsekvent bevaring kan også medføre
utfordringer. Dersom konserveringen av de tidligere tider går så langt at nye tanker ikke får
plass, og stedet minner mer om et museum enn et
vitalt samfunn, så er det kanskje behov for å
revurdere grunnprinsippene for utviklingen. Forutsatt at man ønsker en utvikling. Det var noen av
disse spørsmålene Kabelvågkompaniet blant
annet stilte, da de tok initiativ til en arbeidsprosess med gruppen der Vågan Kommune,
Nordland Fylkeskommune, Canningen Brygge AS
og Vindveggen Arkitekter AS, deltok. Canningen
prosjektet hadde noen år tidligere stoppet opp og
tomten båret preg av å være et “hull” i sentrum.
Kabelvågkompaniet ønsket å sparke liv i planene,
for at det skulle skje noe i Kabelvåg sentrum.
Et tydelig ønske om å bidra til en revitalisering av
stedet ble kommunisert til gruppen. Gjennom
analyser, drøfting og samarbeid utviklet gruppen
et felles ståsted som dannet utgangspunktet for et
illustrasjonsprosjekt. Illustrasjonsprosjektet er nærmest identisk med prosjektet slik det fremstår i
dag. Vågan Kommune sørget for reguleringen
av tomten inkludert den nye kaipromenaden.

Arbeidsprosessen og resultatet viser at så vel
ildsjeler, private aktører og offentlige myndigheter
med fordel kan samarbeide, allerede fra første
skisse.
Canningen Brygge består av 4 nye avtrappede
bygningsvolumer fra 3 til 6 etasjer + Kolflaath
Brygge. Det er totalt 17 leiligheter i prosjektet.
13 leiligheter i Canningen og 4 leiligheter i Kolflaath. Første etasje er primært forbeholdt næring.
Tanken er at bebyggelsen til en viss grad skal
speile den gamle stilen i Kabelvåg og bebyggelsen
på tomten. Vi har ønsket at bygningsmassen skal
være framtidsrettet og funksjonell, samtidig som
elementer skal knytte den til øvrig bebyggelse.
Farvene mot kaipromenaden finner man igjen på
bilder fra den tidligere bebyggelsen. Kolflaath
Brygge skal gjennomgå en total renovering, og
fasade-utrykket mot kaia skal tilbakeføres til
den gang brygga var hvit (vises på eldre bilder).
Fylkeskommunen har tillat noen ekstra vinduer
og takvinduer, samt glassdører der det tidligere
var tette tredører for lasting og lossing. Disse vil
fungere som franske balkonger. Kolflaath Brygge
inneholder 4 relativt store leiligheter og et mindre
næringslokale + sportsboder i 1 etg. Adkomsten vil
foregå via svalganger. Svalgangene vil også kunne

fungere som balkonger med kveldssol og sikt mot
fjellene (Småtindan m. flere). Leilighetene har en
god miks og varierer mellom 2-3 og 4 roms. De
13 leilighetene i Canningen er alle planlagt med
innglassede balkonger mot kaia. Man kan velge
å skyve bort innglassingen, slik at de også kan
benyttes på samme måte som vanlige balkonger.
Det er planlagt med 2 forholdsvis store felles
takterrasser på takene med optimale solforhold. I
tillegg blir kaipromenaden sammen med torget, et
fint sted å oppholde seg utendørs. Den sentrale
beliggenheten i Kabelvåg, utsikten mot havnebassenget og de gode solforholdene, gjør dette til
et flott sted for urbane boliger i en trivelig småby.
Vi i Vindveggen håper dette prosjektet blir et
av flere bidrag til revitaliseringen av Kabelvåg
sentrum. Vi er stolte over å kunne bidra i prosjektet
og gleder oss til å se det ferdige resultatet.
Med vennlig hilsen
VINDVEGGEN ARKITEKTER AS 		
		
Martin Glomnes, Siv.Ark MNAL
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LEVERANSEBESKRIVELSE
Revidert 25. september 2018, endret 10.oktober 2018

HVA ER EN GENERELL
LEVERANSEBESKRIVELSE?

F)
G)
H)

Etter å ha lest beskrivelsen skal du vite det meste
om hvordan leiligheten skal bygges, samt hvilke
arbeider, materialer og tjenester som inngår i
leveransen. Sammen med kontraktstegninger,
kontrakt og eventuelle vedlegg utgjør dette den
endelige dokumentasjon på din bolig.

Kjøpers ansvar:
I)
Abonnement strøm
J)
Abonnement kabel TV / telefon
K)
Vedlikehold av plener og fellesområder

Dersom det ønskes endringer i leveransen fra denne
“Generelle leveransebeskrivelse” avtales dette i
egen tilleggsavtale.
Boligene føres opp med Consto AS som totalentreprenør. Boligene utføres iht. NS3420, 2.
utgave mai 1986, toleranseklasse 2. Vi forbeholder
oss retten til å foreta endringer av konstruksjon, i
material og leverandørvalg, samt småjusteringer
av planløsninger, vindusstørrelser og plassering.
Dette skal ikke føre til endringer i pris og kvalitet.
Det tas også forbehold om mindre justeringer av
leilighetsplanene, f. eks som følge av konstruksjonsmessige forhold / mindre bygningsmessige
endringer som det viser seg nødvendig å gjøre
under videre prosjektering, utforming av sjakter,
krav ved endelig godkjenning av prosjektet i
kommunen eller hos finansieringsinstitusjon
etc. Slike justeringer vil kunne medføre mindre
endringer av størrelsen på enkelte rom i
leilighetene.

LEVERANSENS OMFANG
I leveransen inngår materialer, utstyr, arbeider og
tjenester som beskrevet i hovedpostene:
A)
B)
C)
D)
E)

Mur og betongarbeid.
Bygningsmaterialer og utstyr
Blikkenslager og ventilasjonsarbeider
Sanitærutstyr og rørleggermateriell
Elektriske installasjoner og utstyr

Maling, parkett og beleggsarbeider
Diverse
Endringer / avklaringer

Møbler, gardiner, eller annet utstyr/innredning
er ikke inkludert i leveransen. Denne beskrivelse
gjelder foran salgstegninger.
Tegninger og arealer:
Tegninger og modeller fra Vindveggen Arkitekter
AS danner grunnlaget for tilbudet.
Følgende arealer fremkommer:
Canningen Brygge:
Brutto Areal (BTA): 1401 m2
Bruks areal bygning (BRA): 1217 m2
Innglasset balkonger: 92.4 m2
Kolflaath Brygge:
Brutto Areal (BTA): 609 m2
Bruks Areal (BRA): 542.6 m2
Forsikring / garanti / reklamasjonsrett
Leiligheten er forsikret frem til overtakelse og
må etter denne tid forsikres av kjøper.
Reklamasjonsretten iht. garantitiden er 3 år
beregnet etter overtakelse, men du har i henhold til
avhendingsloven 5 –fem– års reklamasjonsrett.

A) MUR OG BETONGARBEIDER.
PARKERINGSANLEGG.
1.1. FUNDAMENTERING
Bygget fundamenteres på armerte betongkonstruksjoner og pæler på fjell hvor det er
nødvendig.

1.2. PARKERINGSPLASSER FOR BOLIGER
For Canningen – eller Kolflaatbrygge er det
ikke medtatt bygning av parkeringsfasiliteter.
Parkering løses av utbyggeren utenfor byggprosjektets rammer. Det opparbeides parkeringsplasser for parkering langs gaten som en del av
utomhus arbeidene.
1.3. EKSTERNEBODER FOR BOLIGENE
Leilighetene har eksterne boder som er plassert
i første etasje på eksisterende bygg, Kolflaath
Brygge. Bodene er åpne nettingboder.
1.4. PIPE
Det er ikke medtatt piper.

B) BYGGEMATERIALER OG UTSTYR
B.1) YTTERVEGGER (23)
1.1. GENERELT
Det legges opp til at det skal brukes fasadematerialer av høy kvalitet og bestandighet mot vær
og vind. Yttervegger utføres som bindingsverksvegger, isolert med innvendig gisplatekledning
malt.
Yttervegger utføres med isolasjonstykkelser iht.
gjeldende byggeforskrifter. Utvendig kledning av
fargede plater og paneler som Møre Royal eller
tilsvarende produkter.
1.2. VINDUER
Trevinduer med hvitmalt innside og aluminiumskledd utside. Foringer og gerikter i hvitmalt
utførelse.
Lydreduserende glass leveres der hvor det er
behov for dette. Vinduene leveres med normal
god U-verdi iht. eller bedre en forskriftskravene.
1.3. YTTERDØRER
Som inngangsdører til leiligheter fra svalganger
leveres ytterdører. Balkongdører leveres med
tilsvarende varmemotstand som for vinduer. Som
hovedinngangsdører leveres malte tredører type
Swedoor eller tilsvarende.
Alle dører med sylinderlås leveres med systemlås.
Alle dører leveres med stålvridere.
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B.2) INNERVEGGER (24)
2.1. GENERELT
Lettvegger mellom boligrom i leiligheten bygges av trebindingsverk med nødvendig bredde.
Veggene leveres som isolerte bindingsverksvegger
med malte gipsplater på begge sider.
2.2. BÆREVEGGER OG SKILLEVEGGER
Bærevegger mellom leiligheter bygges som isolerte
bindingsverksvegger med malte gipsplater på
begge sider.
2.3. VÅTROMSVEGGER
Vegger i baderomskabiner flislegges på innsiden
og platekles med gipsplater og males på utsiden.
2.4. INNVENDIGE DØRER
Innvendige dører og karmer med hvitmalt overflate. Stålfargede dørvridere. Innerdører leveres
generelt som slagdører av god kvalitet. Enkelte
leiligheter har rom med skyvedører.
2.5. FORINGER, GERIKTER OG LISTVERK
Foringer, gerikter og listverk leveres i malt tre og
monteres etter at malings – og beleggsarbeider
er utført. Spiker / skruhoder vil generelt bli synlig
etter montering. Gerikter: standard dimensjoner,
slette. Gulvlister: eik parkettlister.
Overganger mellom gulv og tak vil normalt være
listfri, der hvor det er hensiktsmessig benyttes malt
taklist.

B.3) GULV / ETASJESKILLE (25)
GENERELT
Etasjeskille mellom leiligheter utføres som hulldekke konstruksjoner av betong., synlig underside
og lydkonstruksjon på overside.
Netto takhøyde er på ca. 2,4m. Våtrom og nedforede områder får høyde på 2,2 m.
For å oppnå skjult føring av teknisk installasjon på kjøkken, kles åpent rom mellom overskap
og tak igjen og/eller det benyttes innkassing
under tak (ved vegg). I den grad det er nødvendig
å føre tekniske installasjoner under tak gjennom
andre rom, vil dette skje ved innkassing av teknisk
installasjon (ved vegg). Teknisk installasjon
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gjennom bod føres dog åpent, uten innkassing. Sjakter er vist på leilighetsplanene. Det tas
forbehold om mindre justeringer av sjaktenes
utforming.
Takets underside vil være malingsbehandlet
betong dekke med synlige V-fuger.
3.1. GULV I NÆRINGSAREAL I PLAN 1
Gulv på grunn leveres som betongdekke som
isoleres forskriftsmessig. Gulvet leveres som
ubehandlet betong. Gulvbehandling leveres av
leietaker.
3.2. GULV I LEILIGHETER I ØVRIGE ETASJER
Dekkene leveres som betongkonstruksjoner med
Granab konstruksjon med 3 stavs parkett, hvit
pigmentert. Dekket over 1. etasje leveres med
ubehandlet underside. Behandling/himling vil være
leietakers leveranse.
3.3. GULV I VÅTROM
Som våtrom leveres generelt prefabrikkerte
baderomskabiner med flislagte gulv. Der hvor
våtrom er plassbygd støpes gulv med tilhørende
membran og fliser.
3.4. GULV I FELLESAREAL
Gulv i rom framfor heis bygges som Granab system
med plategulv. Belegg av type vinyl eller tilsvarende.
Belegg i næringsarealer leveres av leietaker.
3.5. GULV I PARKERING OG BODER
Gulv i boder leveres som malt betonggulv.
3.6. HIMLINGER I LEILIGHETER
Himlinger i leiligheter levers generelt som sparklet
og malte betongdekker med synlig V-fuge.
Enkelte områder hvor det føres tekniske installasjoner vil ha malt nedforet gipshimling, det samme
gjelder plassbygde våtrom. Baderomskabiner har
lakkerte metal plater i himling.
3.7. HIMLINGER I FELLESOMRÅDER
I boder og korridorer monteres det systemhimlinger. Himlinger i næringsarealer leveres av
leietaker.
3.8. UTVENDIGE HIMLINGER
Utvendige himlinger nedlektes, isoleres og det

monteres platekledning på undersiden.

B.4) YTTERTAK (26)
4.1. GENERELT
Yttertak isoleres iht. byggeforskrifter og tekkes
med folie. Som avrenning fra tak brukes taknedløp
tilpasset konstruksjonstypen.

B.5) KJØKKEN, BAD OG GARDEROBE
(27)
5.1. KJØKKEN
Kjøkken leveres som slett hvit overflate som
standard. Benkeplater i høytrykkslaminat i valgfrie
farger med rett forkant. Kjøkken leveres som med
skap høyde 210cm over gulv som standard.
Plass mellom overskap og betonghulldekket blir
brukt til ventilasjonsføringer. Oppvaskbenk har
nedfellingsbeslag i rustfritt stål. Plassering av
tekniske komponenter og rør er fastlåste og kan
ikke endres.
Det leveres med kjøle/fryseskap, oppvaskmaskin
og stekeovn/platetopp i kjøkkenleveransen.
5.2. GARDEROBE
Garderober og klesskap er kjøperens egen
leveranse.

B.6) TRAPPER, REKKVERK,
BALKONGER OG TERRASSER (28)
6.1. SVALGANGER
Adkomst til leilighetene foregår utvendige på
svalganger med tilhørende trapper. Svalgangskonstruksjonene utføres som tre eller stålkonstruksjoner. Nødvendig tekning og platter på tekning
leveres med tilhørende takrenne systemer.
6.2. BALKONGER
Balkong dekker og bæresystem utføres som stålkonstruksjoner med dekker mellom hver etasje.
Balkongene er innglassede og er å forstå som ett
beskyttet ute område. Systemene for innglassing
består av enkle glass og med åpningsbare fronter
fra rekkverkshøyde og opp. Systemet er ikke ment
som en ytterveggkonstruksjon og kan under gitte
forhold slippe inn regn og vann på balkong dekket.

Frontene er utførte i glass og aluminium.
Ved Kolflaath leveres det franske balkonger, med
innadslående dører og spilerekkverk av stål på
utsiden.

• lyslist over speil

6.3. TAKTERRASSER
Takterrasser leveres isolert og tekket. Som
beskyttelse av tekkingen og som gulv på terrasse
monteres det trykkimpregnert tremmegulv.

• sluk i gulv

Rekkverk på takterrasse i utførelse som for
balkonger. Rekkverk monteres på innside av
terrassegesims for å øke sikkerheten.
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• dusjkabinett eller dusjvegger
• enhånds blandebatteri for dusj og servant
• vanntilkobling og avløp for vaskemaskin.
• integrert rør i rør skap, plassert i tak i kabiner og
på vegg i plassbygde bad.
8.4. ELEKTROINSTALLASJON BAD
• varmekabel i gulv, effekt 100 – 120w/m²
• kombinert gulv / romtermostat for varmekabel
• dobbel stikk 2x16A for vaskemaskin og

B.7) BRANNVERNUTSTYR
7.1. BRANNSLUKKING
I leveransen inngår brannvarslingsanlegg.
Bygningen er utstyrt med sprinkleranlegg.

tørketrommel
• innfelte spotlight i himling.

B.9) HEISANLEGG

B.8) PREFABRIKKERTE BADEROM

Heis type Kone Monospace 500 eller tilsvarende.
Heiskupe 1100x2100mm, hastighet 1,0 m/s.

8.1. GENERELT
Bad leveres i utgangspunktet som prefabrikkerte
baderomskabiner. Det leveres ett stykk plassbygd
bad i 7. etasje i Canningen Brygge.

C) BLIKKENSLAGER OG
VENTILASJON

Punktene nedenfor tar for seg standard leveranse
av baderomskabiner.
8.2. OVERFLATER BAD
I standard leveranse inngår:
• grå fliser på gulv, format tilpasses i
prosjekteringsfasen av prosjektet.
• hvite fliser på vegg, 20x20 cm
• hvitmalte stålplater i himling
• hvitmalt dør
• hvit, slett innredning

C.1) TAKBESLAG OG ØVRIGE BESLAG
1.1.
Takbeslag og øvrige beslag leveres i stål eller
aluminium i samsvar med arkitektens fargevalg.
Nedløpsrør kobles til avløpsanlegg.

C.2) VENTILASJONSANLEGG
2.1. BOLIGER
Det er medtatt balansert ventilasjonsanlegg med
gjenvinning basert på separate aggregat for hver
leilighet plassert i bod i leilighet. Tilluft og avkast
føres via fasade i bygningen.

8.3. SANITÆRUTSTYR BAD
• veggmontert toalett med innebygd sisterne av
anerkjent fabrikat.
• nedfelt vaskeservant
• Dekor Hvit eller lignende som standard
servantskap i bredde 90cm
• Dekor Hvit eller lignende som standard høyskap,
høyde ca 180cm, bredde 40cm
• speil i bredde 90cm

Kjøkkenventilasjon har avkast over tak.
2.2. NÆRINGSAREAL:
Ventilasjonsaggregat leveres. Fordelingsanlegg leveres av leietaker.
2.3. BODER
Det er medregnet avtrekksanlegg i boder i 1.
etasje.
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D) SANITÆRUTSTYR OG
RØRLEGGER MATERIELL
D.1) GENERELT
1.1.
Rørleggerleveranser er komplett. Sanitærutstyr
leveres i hvit utførelse. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet.
1.2.
Vannledninger og avløpsledninger legges iht.
gjeldende forskrifter. Vannledninger i leiligheter
legges opp etter rør-i rør-prinsippet. Rørskap
plasseres på bad.
1.3.
Det monteres stoppekran i rør-skap på bad.

D.2) UTSTYR
2.1. KJØKKEN
Ett-greps blandebatteri type ORAS Safira Classica
eller tilsvarende.
2.2. BAD
Se beskrivelse for baderomskabiner

E) ELEKTRISKE INSTALLASJONER
E.1) GENERELT
1.1.
Elektriske installasjoner leveres iht. gjeldende
forskrifter. Ledelysanlegg iht. forskrifter.
1.2.
Installasjoner legges i hovedsak skjult, bortsett fra
vegger i leilighetsskille og bærevegger i betong. I
disse tilfeller benyttes åpne installasjoner.
1.3. UNDERFORDELING
Det leveres en hovedunderfordeling i trapperom i hver etasje i tillegg til fordelinger i leiligheter.
Strømmåling til leilighetene gjøres i hovedunderfordeling. Hver leilighet har egen strømmåler i
hovedunderfordeler i trapperom.

E.2) UTSTYR I LEILIGHETENE
2.1. STIKKONTAKTER
Stikkontakter leveres i antall som NEK400 tilsier

for boliger. Det leveres multi kontakt ved TV. El.
kontakt ute på balkonger er medtatt.

1.2. VÅTE ROM
Se beskrivelse for baderomskabiner.

2.2. BELYSNING
Nødvendig belysning med armaturer av normalt
god kvalitet leveres. Antall lyspunkter iht. NEK 400.
Det leveres lyspunkt utvendig på balkonger.

1.3. FELLESGANG
Vegger leveres med nødvendig grunnbehandling
og med malt overflate. Gulv flislegges.

2.3. KOMMUNIKASJON OG TV
Det er medtatt 2 stk dobbelt tele/datauttak i hver

1.4. BODANLEGG - SØPPELROM
Vegger og himling leveres støvbundet. Gulv i boder
støvbindes. På vegger i søppelrom i Kolflaath
Bryggen monteres det våtromsplater.

leilighet avsluttet i veggboks. Utbyggeren leverer
via sin avtalepartner bredbånd og tv i hver leilighet.
Abonnement ivaretas via felleskostnaden.

F.2) UTVENDIG

2.4. PORTTELEFON
Port-telefonanlegg med svarapparat og video
overføring i hver leilighet. Anlegget omfatter
kommunikasjon mot inngangsdør og fjernåpning
av denne

E.3) UTSTYR I FELLESANLEGG

2.1. YTTERVEGGER
Leveres ferdig overflatebehandlet.
2.2. BALKONGER
Balkonger som stålkonstruksjoner, med integrert betongkonstruksjon, undersiden har ruglete
struktur. Innglassing fra Balko eller av tilsvarende
kvalitet. Betongplaten leveres ubehandlet.

3.1. TRAPPER OG BODER
Det er medtatt belysning for trapper og boder i
1. etasjen. Det er forutsatt at boder lyses opp av
allmennbelysningen i lokalet.

2.3. TERRASSER
Takterrasser med trykkimpregnert trevirke gis
ingen ytterligere behandling.

3.2. SIKRINGSSKAP
Sikringsskap for fellesfunksjoner plasseres i tekniskrom i 1. etasjen.

G) DIVERSE

3.3. BRANNVARSLINGSANLEGG
Det monteres automatisk brannalarmanlegg i alle
leiligheter og fellesområder iht. forskrifter.
3.4. NØDLYSANLEGG
Nødlysanlegg leveres iht. forskrifter.

F) MALING OG GULVBELEGG
F.1) INNVENDIG
1.1. TØRRE ROM
Betonghimlinger sparkles og males, synlige V-fuger
i betonghimlingene. Der hvor himling er nedsenket
og utføres som gips er disse sparklet og malt.
Gipsplate på vegger sparkles og males.
På gulv i tørre rom leveres parkett 14 mm som
standard, 3 stavs eik hvit pigmentert.

Bygg rengjøring: byggvask utføres av
totalentreprenør

H) ENDRINGER / AVKLARINGER
Endringer vil ikke bli behandlet før kjøpekontrakt
mellom partene foreligger.
Dersomkjøper ønsker endringer i forhold til standard
beskrivelse og tegninger skal dette være kontraktsfestet innen en senere fastsatt tidsfrist. Endringer
beskrives i eget notat.

H.1) KJØKKEN/GARDEROBE/BAD
Endring av kjøkkeninnredning, garderobeskap og
innredning bad avklares direkte mellom kjøper
og leverandør. Kjøper vil få tilsendt beskjed om
valgte leverandør. Ved bruk av badekabiner avklares
endringer mellom kjøper og byggherre.
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H.2) SANITÆRUTSTYR
Ved bruk av baderomskabiner leveres standard
sanitærutstyr av anerkjent fabrikat. Dette kan ikke
endres.

H.3) ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Endringer av elektriske installasjoner, herunder
også plassering av stikkontakter etc. avklares
direkte mellom kjøper og valgte elektriker. Kjøper
vil få tilsendt beskjed om valgte elektriker.

H.4) MALING OG BELEGG
Endringer av kvaliteter og fargevalg for maling-/
beleggarbeider avklares direkte mellom kjøper
og valgte maler. Kjøper vil få tilsendt beskjed om
valgte maler.

H.5) TILLEGGSVALG
For leilighetskjøperen vil det bli gitt informasjon om
tilleggsvalg i forbindelse med valg av overflater og
utstyr i baderom på et tidlig stadium. Prosess for
øvrige tilvalg avklares i god tid før utførelse.

I) ABONNEMENT STRØM
Av praktiske hensyn må kjøper selv bestille (og
betale) sitt faste abonnement på strøm hos kraftleverandør. Tilknytningsavgift for den enkelte
leilighet betales av kjøper og kommer som tillegg til
kjøpesummen. Fellesabonnement til trapperom,
utvendig belysning, garasje etc. betales av sameiet.

J) ABONNEMENT KABELTV /
TELEFON
Leilighetskjøpere/sameiet må selv bestille abonnement på bredbånd, kabel-tv og eventuelle telefonløsninger.

K) VEGER, PARKERINGSPLASSER
OG ANDRE FELLESOMRÅDER
Utomhusplan av 22.12.2017 utarbeidet av Gullik
Gulliksen Landskapsarkitekter er lagt til grunn.
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K.1) VEGER / GANGAREALER,

K.3) AVFALLSHÅNDTERING:

PARKERINGSPLASSER OG

Det plasseres avfallsrom i første etasje på
eksisterende bygg. Vegger er innvendig kledd med
våtromsplater, hygiene himling og malt betonggulv.

SPORTSBODER
Bygningen ligger ved Sjøgaten. Det opparbeides fortau med dekke av kombinasjon mellom
belegningsstein og asfalt. Tilhørende kantstein
mot parkeringsplasser langs veg, og asfaltering
av parkeringsplasser. Oppmerking av parkeringsplasser iht. utomhusplan.

K.4) TEKNISKE ANLEGG UTOMHUS:
Nødvendig opparbeiding av vann og avløpsanlegg
i tilknytning til utomhusplanen er medtatt.

Stativ for 50 stk. sykler er medtatt.

Eventuelle lysmaster langs Sjøgata forutsettes
levert av Lofotkraft kostnadsfritt.

K.2) UTOMHUSAREALER/
BEPLANTNING:

K.5) KAIPROMENADE:

Plantekasser mot eksisterende arealer innerst i
vågen, samt plantekasse ved transformator er
medtatt. Inklusive 3 stk. busker/trær.Benker langs
fasade og på sittekanter er medtatt.
Oppholdsrom under tak har dekke av impregnert
tremateriale.

Kaipromenaden leveres av byggherren som
en sidestilt entreprise. Consto AS påtar seg
koordinering mellom kaianlegg og utførelse av
byggeprosjektet. Consto AS påpeker at Kaipromenaden må senest være ferdigstilt når
grunnarbeidene for bygningene er ferdig.

FORSLAG TIL BUDSJETT
FELLESKOSTNADER CANNINGEN BRYGGE
pr mnd pr enhet 18

årlig per enhet

totalt * 18

Internett/TV

kr

600

kr

7.200 kr

129.600

Forsikring

kr

265

kr

3.180 kr

57.240

Eiendomsskatt

kr

25 kr

300 kr

5.400

Oppvarming fellesareal

kr

100 kr

1.200 kr

21.600

Brøyting/strø

kr

95 kr

1.140 kr

20.520

Regnskap/revisjon

kr

165 kr

1.980 kr

35.640

Styreleder

kr

95 kr

1.140 kr

20.520

LAS

kr

280 kr

3.360 kr

60.480

Fellesbelysning

kr

50 kr

600 kr

10.800

Vaktmester

kr

186 kr

2.232 kr

40.176

Heis

kr

100 kr

1.200 kr

21.600

Vedlikehold

kr

150 kr

1.800 kr

32.400

Vedlikeholdsfond

kr

250 kr

3.000 kr

54.000

Sum

kr

2.361 kr

28.332 kr

509.976

CANNINGEN BRYGGE

57

58

BESKRIVELSE 																									

SALGSOPPGAVE
VIKTIG INFORMASJON
EIENDOMMEN
Bygget vil få adresse i Sjøgata 8 og 10, 8310
Kabelvåg, gnr. 13, bnr. 14, 23, 24, 25 og 319 i
Vågan kommune. Tomteareal vil være ca. 880 kvm.
Sammenføyninger av tomta kan skje. Mindre
arealendringer for sameiets tomt må forventes.
PROSJEKTET
Prosjektet Canningen brygge består av til sammen
17 selvstendige leiligheter og næringsareal i 1.
etasje. Prosjektet er tegnet av Vindveggen
Arkitekter AS. Leilighetene skal være selveierleiligheter.
Det vi bli utarbeidet vedtekter som regulerer
forholdet mellom seksjonene. Størrelsen på næringsarealene i 1. etasje vil være ca. 240 kvm. Og vil
utgjøre 2 seksjoner i sameiet.
PARKERING
Bygget vil ha 5 garasjeplasser til salgs. Garasjeplassene ligger på gnr. 13 og bnr. 319 og ligger ca.
100 meter fra bygget ved Hans Egedes Gate. De
som kjøper garasjeplass vil få denne seksjonert og
vil stå som eier av denne. Disse garasjeplassene kan
ikke selges ut av sameiet og de kan kun selges til
andre seksjoner i bygget.
Gateparkering med 9 plasser i Sjøgata:
Man kan ikke eie mer enn en parkeringsplass/
garasjeplass. De 9 første som ikke kjøper garasjeplass vil få en rett til parkeringsplass utenfor
bygget. Rettigheten vil følge seksjonen.

Eiendomsmegler:
Jonas Emilsen
telefon: 930 65 695
e-post: jonas.emilsen@dnb.eiendom.no
Lofoten Eiendomsmegling AS i samarbeid med
DNB Eiendom
Skolegata 4, 8300 SVOLVÆR
org.nr. 998 643 058
BYGGHERRE OG TOTALENTREPRENØR
Selger/byggherre for prosjektet er
Canningen Brygge AS
Org.nr. 993 646 199
Valgt entreprenør for prosjektet er Consto.
Finansierende bank er Nordea
LOVVERKET
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar
om oppføring av nybustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er
profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer
blant annet at kjøper har krav på garantier iht.
Bustadoppføringslova § 12. Selgers bank stiller 3%
fullførelsesgaranti som gjelder frem til overtakelse.
Deretter stilles fem års garanti tilsvarende 5% av
kjøpesummen. Selger stiller fullførelsesgaranti
snarest mulig etter at kjøpekontrakt er signert.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres
av avhendingslova.

ANSVARLIG MEGLER

BEBYGGELSENS AREALER
Arealer pr. bolig fremkommer i vedlagte prisliste.
Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som
er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive
evt. boder i leiligheten, samt P-ROM som er BRA
fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Det tas
forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme.

Eiendomsmegler:
Stian Engstad Fredriksen
telefon: 977 58 007
e-post: stian.fredriksen@dnb-eiendom.no

BETALINGSPLAN
Fullt oppgjør med tillegg av omkostninger skal være
innbetalt til meglers klientkonto før overtakelsen.
Selger får oppgjør mot tinglyst skjøte. Renter på

Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og
boder.
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innestående beløp på klientkonto tilfaller kjøper
før overtakelsen og selger etter overtakelsen forutsatt at de overstiger et halvt rettsgebyr.

Endelig budsjett fastsettes på Sameiermøte. Det
tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Dersom kjøpet er næringsvirksomhet vil kjøpekontrakt bli inngått på særskilt kjøpekontrakt etter
avhendingslova.

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres
i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet
på lik kostnad pr. seksjon uavhengig av størrelse.

REGULERING
Området og tomten er regulert til kombinert
formål Bolig/ forretning/ kontor.

Næringslokalene sin andel av fellesomkostninger
og stemmerett i sameiet vil utgjøre kr 2000,- pr
seksjon og 1 stemme pr seksjon.

Gjeldende reguleringsplan er Planid 245, Kabelvåg
Torg, Vågan Kommune.

Selger vil engasjere forretningsfører for Sameiet
for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i
budsjett for fellesutgiften.

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER
Hjemmelshaver til eiendommen er Canningen
Brygge AS. Grunnboksutskrift vil bli vedlagt kjøpekontrakten.
Vi gjør oppmerksom på følgende servitutter
tinglyst på eiendommens grunnboksblad:
Dagboknr. 1/77, tinglyst 15.06.1897
UTSKIFTING
Eiendommen vil bli seksjonert, endelig seksjonsnummer fastsettes av kommunen. Selger besørger
og bekoster seksjonering. Hver seksjon vil bestå av
en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.
Seksjonering kan ta tid som følge av lang
saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før
seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det
utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris,
iht. eierseksjonsloven kap. 3. Dette er kjøpers
ansvar og risiko.
FELLESUTGIFTER
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet
ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til
ca. kr 2500,- pr måned første driftsår basert på
sammenlignbare prosjekter. Her har man lagt til
grunn at kommunale avgifter, Altibox, forsikring på
bygget, strøm på fellesarealer, forretningsførsel og
snømåking er inkludert.
Eiendomsskatt er ikke inkludert i fellesutgiftene.
Eiendomsskatt vil bli fakturert direkte fra
kommunen. Det er usikkert hvor mye eiendomsskatt kommer på.

Det må forventes en forskuddsinnbetaling av
felleskostnadene for de seks første månedene.
Beløpet kan være noe høyere i denne perioden for å
tilføre sameiet likviditet. Størrelsen og lengden på
dette vil bli besluttet i og av sameiet.
Selgeren har rett men ingen plikt til å engasjere forretningsfører for sameiet de to første driftsår etter
overtakelsen. Selgeren eller representant utpekt av
selgeren vil innkalle sameierne til et konstituerende
møte med valg av styre og vedtakelse av budsjett etter at leilighetene er ferdigstilt/overtatt.
Kostnader knyttet til konstituerende møte belastes
sameiet.
I tillegg til fellesutgiftene vil det bli fakturert et
A-konto beløp hver måned på kommunal vannavgift og strøm til vannbåren oppvarming. Dette
A-kontobeløpet er ikke fastsatt enda, men det vil
bli estimert ut fra beregnet forbruk og beløpet vil
variere ut fra seksjonsbrøken.
Når året er omme så vil det bli avregnet hva faktisk
forbruk er. Har man brukt mindre enn fakturert får
man tilbakebetalt. Har man brukt mer enn hva som
er innbetalt får man faktura på dette. Med andre
ord betaler man for faktisk forbruk.
MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme
gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/
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eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller
lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av
en straffbar handling eller forhold som rammes av
straffeloven § 147 a, 147 b eller 147 c kan megler
stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette
vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller
deres medkontrahent.
FERDIGATTEST
Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse. Manglende ferdigattest
er allikevel ikke til hinder for overtakelse dersom
de gjenstående arbeider er av en slik karakter, for
eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen finner det ubetenkelig å
utstede midlertidig brukstillatelse. I midlertidig
brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som
gjenstår og en frist for ferdigstillelse.
For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret
må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom utomhusarbeider som planering, tilsåing, beplantning etc.
ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør
det mulig.
ENERGIMERKING
Alle nye boliger som selges etter 1. juli 2010 skal
energimerkes. Energimerking utføres av selger.
Energimerkingen bør foreligge før man kjøper.
Dersom kjøper ikke har fått forelagt energiattest
etter overtakelse, etter å ha bedt om det, kan hun/
han få laget energiattest av en ekspert på selgers
regning (energimerkeforskriften § 5).
ADGANG TIL UTLEIE
Eier har full råderett over leiligheten, og kan
fritt leie ut hele eller deler av denne innenfor de
rammer Sameievedtektene setter. Det er uansett
ikke tillatt med korttidsutleie av leilighetene uten
samtykke fra sameiet.
LIKNINGSVERDI
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.
Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en
kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk
Sentralbyrå.

Se nærmere info på www.skatteetaten.no.
TILVALG
Kjøper har noen muligheter for tilvalg i leiligheten.
Dette administreres av entreprenøren og entreprenøren vil fakturere eventuelle tilvalg direkte til
kjøper.
OMKOSTNINGER
Omkostninger kommer i tillegg til kjøpesummen, og
inkluderer dokumentavgift (kr. 4.605,- per leilighet),
tinglysingsgebyr til staten for skjøte kr 525,- og
tinglysingsgebyr til staten for kjøpers eventuelle
panterettsdokumenter med attest kr 525,- pr.
stk, og etableringskostnad til sameiet kr. 5.000,-.
Det tas forbehold om endringer av satsene for
offentlige avgifter og gebyrer frem til hjemmelsovergang finner sted.
KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper har avbestillingsrett etter bufl. § 52. Ved
kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av bufl.
§ 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper er
gjort særlig oppmerksom på at dette tapet – og
derved kjøpers ansvar ved avbestilling – kan bli
betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen
fra kjøpekontraktens inngåelse.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom
avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
VIDERESALG FØR OVERTAKELSE
Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder
individuelt for Kjøper. Ved utbyggers eventuelle
skriftlige samtykke til direkteoverskjøting i
forbindelse med et videresalg påløper et gebyr
på NOK 60.000,-. Et samtykke vil uansett aldri gis
nærmere enn 3 mnd før overlevering.
SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende
dokument (salgsprospekt datert 05.11.2018),
samt prisliste datert 05.11.2018.
Dersom det er motstrid mellom kvalitetsbeskrivelsen og tegninger skal kvalitetsbeskrivelsen gå
foran. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran
eldre, spesielle bestemmelser foran generelle, og
bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale
foran standardiserte bestemmelser.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE
AV KJØPETILBUD
Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig
bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/
leveres til prosjektmegler.
Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig
med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital.
Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli
akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et
hvert kjøpetilbud.
I følge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi
av budjournalen bli oversendt kjøper og selger
etter budaksept. Budgivere kan få utlevert
anonymisert budjournal.

FORBEHOLD
En del forutsetninger må være avklart før bygging
kan starte. Interessenter må derfor være klar over
følgende:
BYGGESTART
Det planlegges byggestart 1. halvdel av 2019. En
senere oppstart på fysiske arbeider og/eller en
lengre byggetid enn forventet kan medføre en
senere overtakelse.
Følgende må være på plass før oppstart:
•
Rammetillatelse fra kommunen må være
gitt
•

Før prosjektet kan realiseres er vi avhengig
av å ha solgt 70% av byggekostnadene
dvs. 10-12 leiligheter. Dette er et krav fra
finansierende bank for at utbygger får
åpnet nødvendig byggelån.

•

Forbehold om at man får tillatelse til å rive
hele eksisterende bygg på eiendom.

•

Godkjennelse for oppstart av
byggearbeidere fra Vågan Kommune må
foreligge.

BYGGETID OG FERDIGSTILLELSE
Fra byggestart er det planlagt en byggetid på
inntil 15-17 måneder. Dersom det oppstår
ekstreme og uforutsette værforhold kan det gi
forsinkelser (dvs. økt byggetid).
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Noe avhengig av årstid for ferdigstillelse vil det
kunne være slik at diverse «utomhusarbeider» og
andre utvendige arbeider må ferdigstilles etter
at kjøper har flyttet inn. Kjøper må derfor være
innforstått med at det kan være bygge og anleggsvirksomhet etter overtakelse, og med de ulemper
det vil kunne innebære. Ferdigstillelse av uteområdene vil kunne bli utført etter overtakelse.
Selger vil cirka seks måneder før forventet overtakelsesperiode varsle kjøper om antatt overtalelsesperiode innenfor et tidsintervall på cirka tre
måneder. Selger vil cirka to måneder før forventet
ferdigstillelse varsle kjøper om antatt overtakelsesperiode innenfor et tidsintervall på cirka en måned.
Tidsintervallene er kun av veiledende karakter, og
utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell forsinkelse. Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med
minst syv dagers varsel (jfr. bustadoppføringslova
§15 første ledd), som vil være å regne som en frist
ihht. bustadoppføringslova.
ANDRE FORBEHOLD
Det tas forbehold om mindre tilpasninger i leilighetene og fellesarealene. Oppgitte arealer er angitt
så nøyaktig som mulig, men selger tar forbehold
om mindre avvik.
Bilder og 3D-skisser i prospektet er kun illustrasjoner og er ikke bindende for endelig utførelse av
leilighetene. Både inn- og utvendige fargevalg i
illustrasjonene i prospektet kan avvike noe fra
endelig resultat.
Selger kan endre prisene på usolgte leiligheter.
KJØPERS FORPLIKTELSER
Kjøper som har signert kjøpskontrakt, har forpliktet
seg og er bundet av dette frem til 1. Oktober 2019.
Dersom ikke forbeholdene er løftet innen denne
dato har kjøperen en rett til å trekke seg hvis en
ønsker det.
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR
SAMEIET CANNINGEN BRYGGE
VEDTATT I ÅRSMØTE
DEN...............................
I MEDHOLD AV LOV OM EIERSEKSJONER
16. JUNI 2017 NR. 65

1. NAVN OG OPPRETTELSE
Sameiets navn er Sameiet Canningen Brygge, og
har gårdsnummer 13 og bruksnummer 14, 23, 24,
25 og 319 i Sjøgata, Kabelvåg i Vågan kommune.
Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring
(ikke tinglyst enda).

med de begrensningene som følger av sameieforholdet, eierseksjonsloven og disse vedtektene.
Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut
sin egen seksjon. Seksjonseieren kan også påhefte
seksjonen servitutter, forkjøpsretter eller andre
løsningsretter og foreta andre rettslige disposisjoner over seksjonen.

Sameiet består av 17 boligseksjoner og
1 næringsseksjon.

Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

2. DISPOSISJONSRETTEN OVER
SEKSJONENE
2.1. BEBYGGELSEN OG TOMTEN
Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og
tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har enerett
til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
Seksjonen kan ikke skilles ut fra sameiet. For
hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som
uttrykker seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke
etter seksjoneringen omfattes av bruksenhetene,
er fellesarealer.
2.2. BEGRENSNINGER I MULIGHETEN TIL Å
KJØPE BOLIGSEKSJONER
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere
enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
2.3. SEKSJONSEIERENS RETTSLIGE
DISPOSISJONSRETT
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon

2.4. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE
BRUKSENHETEN OG FELLESAREAL
Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis
brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden
og forholdene.
Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om
bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene
skal brukes. Årsmøtet kan vedta og endre ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer.
Seksjonseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret
anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider
i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen
disponerer, eller andre steder som styret anviser.
Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik
at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe
på en urimelig eller unødvendig måte.
Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med
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formålet. En endring av bruksformålet krever
reseksjonering.

ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Det kan ikke knyttes slik enerett til arealer som
andre seksjonseiere trenger tilgang til, eller arealer
som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles
uteoppholdsareal.

3. FELLESKOSTNADER

2.5. PARKERING OG ANDRE TILTAK FOR
SEKSJONSEIERE MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE
En seksjonseier kan med samtykke fra styret
gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne.
Styret kan bare nekte å samtykke dersom det
foreligger en saklig grunn.
Leiligheter i sameiet som har parkeringsplass er
gjort oppmerksom på at det er to HC plasser, plass
nr 6 og 7. Dersom det er beboer som er avhengig
av HC plass og har kjøpt leilighet med parkeringsplass, skal vanlig parkering kunne byttes mot HCplass. Dette gjelder kun parkeringer i Sjøgata,
parkeringsplass 1-9.
Bygget vil ha 5 garasjeplasser til salgs. Garasjeplassene ligger på gnr. 13 og bnr.319 og ligger ca.
100 meter fra bygget ved Hans Egedes Gate. De
som kjøper garasjeplass vil få denne seksjonert og
vil stå som eier av denne. Disse garasjeplassene
kan ikke selges ut av sameiet og de kan kun selges
til andre seksjoner i bygget.
Gateparkering med 9 plasser i Sjøgata:
Man kan ikke eie mer enn en parkeringsplass/
garasjeplass per leilighet. De 9 første som ikke
kjøper garasjeplass vil få en rett til parkeringsplass
utenfor bygget. Rettigheten vil følge seksjonen.
Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt
disponere over alle usolgte parkeringsplasser og
boder
2.6. DYREHOLD
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til
sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.
Sameiet kan likevel forby dyrehold i vedtektene
eller ordensreglene. Har sameiet forbudt dyrehold kan seksjonseieren likevel holde dyr dersom
gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til

Kostnader med eiendommen som ikke knytter
seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
Felleskostnader skal fordeles likt mellom seksjonseierne.
Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig
sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en
annen fordeling enn den som følger av første ledd.
Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på
årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke
avsetning av midler til fremtidig vedlikehold,
påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen
dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.
Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter
en måneds varsel.
Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket
av sameiet etter hvert som de forfaller, slik at man
unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de
enkelte seksjonseiere for seksjonseiernes felles
forpliktelser.
En seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det som følger av første eller tredje
ledd, har krav på å få tilbake det som er betalt for
mye.
Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til
den enkelte bruksenhet, skal fordeles likt mellom
seksjonseierne. Dersom inntektene fordeles på
annen måte, må dette følge av en bestemmelse i
vedtektene som alle seksjonseierne uttrykkelig har
sagt seg enig i.
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og
forpliktelser etter sin sameiebrøk.

4. PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS
FORPLIKTELSER

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen
for krav mot seksjonseieren som følger av
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sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige
et beløp som for hver bruksenhet svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt
etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år
etter at pantekravet skulle ha vært betalt, kommer
inn en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom dekningen ikke gjennomføres
uten unødig opphold.
Panterett etter denne paragrafen kan gjøres
gjeldende av styret og seksjonseiere som har
dekket mer enn sin del, jf. punkt 3 femte ledd.

5. VEDLIKEHOLD
5.1. SEKSJONSEIERENS PLIKT TIL Å
VEDLIKEHOLDE BRUKSENHETEN
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik
at skader på fellesarealene og andre bruksenheter
forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne
slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også
eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt
som:
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder,
badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer
e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første
hovedsikring eller inntakssikring
i)

vinduer og ytterdører.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at
lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør
åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også
sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig
reparasjon og utskifting av det som er nevnt i
annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av
sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon
eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget
inn i bærende konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av
tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er
utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette
fungerer og er i forskriftsmessig stand.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt
til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og
utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne
plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært
utført av den tidligere seksjonseieren.
5.2. SAMEIETS PLIKT TIL Å VEDLIKEHOLDE OG
UTBEDRE FELLESAREALER M.M.
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner,
forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik
at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som
ikke faller inn under den enkelte seksjonseierens
vedlikeholdsplikt etter 5.1. Vedlikeholdsplikten
omfatter også reparasjon og utskifting når det er
nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør,
ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre
nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene
hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den
aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi
sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner
som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og
arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig
ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene

i samsvar med første og annet ledd, og det
mangelfulle vedlikeholdet står i fare for å påføre
eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en
seksjonseier utføre vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte som andre
vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige
seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan
unnlates dersom det foreligger særlige grunner
som gjør det rimelig å unnlate å varsle.
5.3. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av
markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger eller lignende, skal skje etter en
samlet plan vedtatt av årsmøtet. Skal slikt arbeid
utføres av seksjonseierne selv, må det kun skje etter
forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og
eierseksjonsloven krever årsmøtets samtykke, må
ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder
selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til
igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.
5.4. SEKSJONSEIERENS ERSTATNINGSANSVAR
FOR MANGELFULLT VEDLIKEHOLD
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 5.1, skal erstatte tap dette påfører
andre seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke
erstatte tapet dersom han eller hun kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en
hindring utenfor hans eller hennes kontroll og det
ikke er rimelig å forvente at seksjonseieren skulle
ha regnet med hindringen, overvunnet den eller
unngått følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en
tredjeperson som seksjonseieren har valgt til å
utføre vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis seksjonseieren kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en
hindring også utenfor tredjepersonens kontroll,
og det ikke er rimelig å forvente at tredjepersonen
skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den
eller unngått følgene av den.
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En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte
tap som det mangelfulle vedlikeholdet har påført
en annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren
har vært uaktsom.
Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig
for den delen av tapet som skyldes mangelfullt
vedlikehold i sin eiertid.
Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold
fører til skade på bygninger, fellesarealer eller
annet som sameiet skal vedlikeholde og utbedre
etter 5.2 første og annet ledd, er seksjonseieren
erstatningsansvarlig etter denne bestemmelsen.
5.5. SAMEIETS ERSTATNINGSANSVAR FOR
MANGELFULLT VEDLIKEHOLD
Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt
etter 5.2, skal det erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene.
Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet dersom
sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle
vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor
sameiets kontroll, og det ikke er rimelig å forvente
at sameiet skulle ha regnet med hindringen,
overvunnet den eller unngått følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes
en tredjeperson som styret har valgt til å utføre
vedlikeholdet, er sameiet ikke erstatningsansvarlig hvis sameiet kan sannsynliggjøre at det
mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også
utenfor tredjepersonens kontroll, og det ikke er
rimelig å forvente at tredjepersonen skulle ha
regnet med hindringen, overvunnet den eller
unngått følgene av den.
Sameiet er erstatningsansvarlig for indirekte tap
som sameiets mangelfulle vedlikehold har påført
en seksjonseier, men bare når sameiet har opptrådt
uaktsomt.
Kravet om erstatning rettes mot styret. Fører
erstatningskravet frem, er kostnaden en felleskostnad for sameiet.
5.6. FELLESREGLER OM OMFANGET AV
ERSTATNING
Ansvaret etter 5.4 og 5.5 første og annet ledd
omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap
regnes tap i næring, tap som følge av skade på
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annet enn bruksenheten og vanlig tilbehør til denne,
og tap som følge av at bruksenheten eller deler av
denne ikke kan brukes, for eksempel tapte leieinntekter. Utgifter til erstatningsbolig for brukere
av en boligseksjon er likevel ikke indirekte tap.
Ansvaret etter 5.4 eller 5.5 gjelder bare tap den
ansvarlige med rimelighet kunne regne med som en
mulig følge av det mangelfulle vedlikeholdet.
Dersom den seksjonseieren som er påført skaden,
ikke begrenser tapet sitt gjennom rimelige tiltak,
må eieren selv bære den delen av tapet som kunne
vært unngått.
Erstatningsansvaret kan reduseres dersom det vil
virke urimelig for den ansvarlige. Ved vurderingen
skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det tap som vanligvis oppstår i lignende
tilfeller, og forholdene ellers.
For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring
benyttes så langt den rekker, inkludert mulig
egenandel, før sameiets forsikring benyttes.
Hvis sameiets forsikring benyttes skal den som er
erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel. Bestemmelsen gjelder også når skaden er
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand
eller personer som seksjonseieren har gitt adgang
til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve
seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig
og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved
tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet
innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes
kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
6.2. FRAVIKELSE AV BRUKSENHETEN
(UTKASTELSE)
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare
for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er
til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens
øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel
13, jf. eierseksjonsloven § 39. En begjæring om fravikelse kan settes frem tidligst samtidig med at det
gis pålegg etter eierseksjonsloven § 38 om salg.
Begjæringen settes frem for tingretten. Dersom
det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 13-6 reises innvendinger mot fravikelsen som ikke
er klart grunnløse, skal begjæringen om fravikelse
ikke tas til følge uten behandling ved allmennprosess.
Etter reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves fravikelse overfor en
bruker som ikke er seksjonseier.

7. ÅRSMØTET

5.7. KRAV MOT TIDLIGERE AVTALEPART
En seksjonseier eller sameiet kan gjøre krav etter
5.4 og 5.5 og andre misligholdskrav gjeldende mot
en tidligere avtalepart som har inngått avtalen
som ledd i næringsvirksomhet. Første punktum
gjelder bare i den utstrekning den ansvarlige
etter 5.4 eller 5.5 kan gjøre krav gjeldende mot den
tidligere avtaleparten.

7.1. ÅRSMØTETS MYNDIGHET.
MINDRETALLSVERN
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.
Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger
som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

6. MISLIGHOLD

7.2. ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen
utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle
seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist
for å innlevere saker som ønskes behandlet.

6.1. PÅLEGG OM SALG AV SEKSJONEN
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel
vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf.
eierseksjonsloven § 38. Kravet om advarsel gjelder
ikke i de tilfellene det kan kreves fravikelse etter
eierseksjonsloven § 39. Advarselen skal opplyse

7.3. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret
finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke

saker de ønsker behandlet.
7.4. INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal
være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan
om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte
med kortere varsel, men varselet kan aldri være
kortere enn tre dager.
Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes
også elektronisk kommunikasjon. I vedtektene kan
det bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg
skal skje på annen måte. Seksjonseiere som ikke
selv bruker bruksenheten, har i alle tilfeller krav på
skriftlig innkalling.
Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet
skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle
et forslag som etter loven eller vedtektene må
vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte
stemmene, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen.
Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det
ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når
styret har mottatt krav om det før fristen etter 7.2.
7.5. SAKER ÅRSMØTET SKAL BEHANDLE
Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i
innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen,
skal det ordinære årsmøtet
a) behandle styrets årsberetning
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets
regnskap for foregående kalenderår
c) velge styremedlemmer.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte
sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i
årsmøtet.
7.6. SAKER ÅRSMØTET KAN BEHANDLE
Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært
årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan årsmøtet bare
ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen
til møtet i samsvar med 7.4 fjerde ledd. Hvis alle
seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer
for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker
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som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i
innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter
å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som
er fremsatt i møtet.
7.7. HVEM SOM KAN DELTA PÅ ÅRSMØTET
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet
med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle,
samboer eller et annet medlem av husstanden til
eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede
og til å uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier
av boligseksjon har rett til å være til stede på
årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre
det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig
forfall.
En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet.
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et
flertall på årsmøtet tillater det.
7.8. LEDELSE AV ÅRSMØTET
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet
velger en annen møteleder. Møtelederen behøver
ikke å være seksjonseier.
7.9. INHABILITET
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor
sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar
overfor sameiet dersom egen interesse i saken
er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38
(pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er rettet
mot en selv eller ens nærstående.
Første ledd gjelder også for den som opptrer ved
eller som fullmektig.
7.10. FLERTALLSKRAV VED ULIKE
BESLUTNINGER PÅ ÅRSMØTET. SÆRLIGE
BEGRENSNINGER I ÅRSMØTETS MYNDIGHET.
Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av
de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav
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er fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan
ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som
er fastsatt i loven.
Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de
avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning
om:
a) ombygging, påbygging eller andre endringer av
bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig
forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter
eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom,
inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller
skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre
rettslige disposisjoner over fast eiendom som
går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål
eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum.
7.11. FLERTALLSKRAV FOR SÆRLIGE
BOMILJØTILTAK
Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes
bo- eller bruksinteresser, og som går ut over
vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk
ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap
på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de
avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall
på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på
årsmøtet.

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler
av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører en vesentlig endring av
sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller
bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig
av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg
tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne.
7.13. BEREGNING AV FLERTALL OG OPPTELLING
AV STEMMER PÅ ÅRSMØTET
På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og
flertallet regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer
som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken
ved loddtrekning.
7.14. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET
Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll
over alle saker som behandles, og alle beslutninger
som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én
seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem
som er til stede, skal underskrive protokollen.
Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for
seksjonseierne.
Protokollen skal inneholde navn på alle som er til
stede, eventuelt hvor mange seksjonseiere som
er representert ved fullmektig. Den kan også
inneholde referat av innleggene på årsmøtet. Ved
avstemninger som krever samtykke fra den det
gjelder bør det redegjøres for hvem som har gitt
samtykke.

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et
samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse
seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

8. STYRET

7.12. BESLUTNINGER SOM KREVER ENIGHET
FRA ALLE SEKSJONSEIERE
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på
et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis
sameiet skal kunne ta beslutning om:

8.2. VALG AV STYRET, TJENESTETID OG
VEDERLAG
Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av
de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges
særskilt. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. Vedtektene kan fastsette at bare

8.1. PLIKT TIL Å HA ET STYRE.
STYRETS SAMMENSETNING
Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha en leder.
Styret skal ha tre medlemmer.
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fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Om andre enn fysiske personer kan velges
til styremedlem, kan dette bare skje ved at det
velges en utpekt representant for vedkommende.

som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet,
kan også tas av styret om ikke annet følger av lov,
vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte
tilfelle.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke
årsmøtet har bestemt noe annet. Årsmøtet skal
fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på
en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere
eller utenforstående en urimelig fordel på andre
seksjonseieres bekostning.

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem
rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret
skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen.
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et
medlem av styret skal fratre.
8.3. STYREMØTER
Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte
som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke
styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten
av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger
kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte
stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens
stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.
Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de
fremmøtte styremedlemmene skal undertegne
protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for
møtet, hvem som deltok, hvem som var møteleder, hvilke saker som ble behandlet, hva som ble
besluttet, og hvem som eventuelt stemte imot
beslutningene. Den enkelte seksjonseier har ikke
krav på å gjennomgå protokollen.
8.4. STYRETS OPPGAVER
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter
og beslutninger på årsmøtet.
8.5. STYRETS BESLUTNINGSMYNDIGHET.
MINDRETALLSVERN.
Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger

8.6. INHABILITET
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller
avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv
eller dennes nærstående har en fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i.
8.7. STYRETS REPRESENTASJONSADGANG OG
ANSVAR
Styret har rett til å representere seksjonseierne
og forplikte dem med sin underskrift i saker som
gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter.
Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet
av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter
som ellers angår fellesareal og fast eiendom.
Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter
seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket
ferdigstillelse av disse.
Styrelederen kan saksøke og saksøkes med
bindende virkning for alle seksjonseierne i saker
som nevnt i første ledd første og annet punktum. Er
det ikke valgt styreleder, kan ethvert styremedlem
saksøkes med samme virkning.
Har styret eller styremedlemmene overskredet
sin myndighet, er avtale med tredjeperson ikke
bindende for seksjonseierne dersom de kan godtgjøre at tredjepersonen innså eller burde innse at
myndigheten ble overskredet, og det derfor ville
være uredelig å påberope seg avtalen.

9. FORRETNINGSFØRER
9.1. ANSETTELSE ELLER ENGASJEMENT AV
FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet
skal ha en forretningsfører.
Om vedtektene ikke bestemmer noe annet, er
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det styrets oppgave å ansette eller engasjere
forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks
for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse,
føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å
avslutte engasjementet.
En ansettelse av en forretningsfører kan bare skje
med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks
måneder. Med to tredjedels flertall av stemmene
på årsmøtet kan årsmøtet beslutte at en avtale om
forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets
side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem
år.
9.2. FORRETNINGSFØRERENS BESLUTNINGSMYNDIGHET OG REPRESENTASJONSRETT
Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta
beslutninger etter punkt 8.5. til forretningsføreren.
Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet innenfor rammene av hva som er delegert fra styret.
I saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift, kan
forretningsføreren representere seksjonseierne på
samme måte som styret.
Forretningsføreren kan ikke ta beslutninger eller
handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig
fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9.3. INHABILITET
Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen
eller avgjørelsen av noe spørsmål som forretningsføreren selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

10. REGNSKAP OG REVISJON
10.1. PLIKT TIL Å FØRE REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig
regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet
for det forrige kalenderåret på det ordinære
årsmøtet.
10.2. PLIKT TIL Å HA REVISOR
Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte
stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor som
er valgt av årsmøtet.
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Årsmøtet velger revisor. Revisoren tjenestegjør
inntil annen revisor er valgt.
Dersom sameiet har statsautorisert eller registrert
revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så
langt de passer.

11. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av
årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte
stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller
strengere krav.

12. FORHOLDET TIL LOV OM
EIERSEKSJONER
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter,
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni
2017 nr. 65.
				

FORBEHOLD
Dette prospektet er av illustrativ karakter. Vi tar
forbehold om senere endringer i tekniske spesifikasjoner,
leveranse og tegninger.
Plantegninger/illustrasjoner i prospektet kan ikke brukes
som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.
Plantegninger/illustrasjoner er ikke i målestokk, og kan
være forstørret/forminsket individuelt.
Innglasset balkong er medregnet i BRA. Vi gjør
oppmerksom på at oppgitte areal er å betrakte som
ca. areal.
Det tas forbehold om endelig byggesaksgodkjenning og
endringer som følge av krav fra offentlige myndigheter.
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall salg/igangsetting av prosjektet. Det tas forbehold om trykkfeil.
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