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VELKOMMEN TIL

FASANVEIEN 9 B+C
Fasanveien 9B+C vil bestå av 2 eneboliger med alt på ett plan beliggende
høyt og fritt i terrenget.
Boligene vil ligge i barnevennlige omgivelser og få gode solforhold.
Boligens utførelse og gjennomtenkte planløsning gir deg alt du trenger i det
daglige på ett plan. Det gjør dette til en bolig som passer alle aldre!
Boligene vil inneholde følgende:
Entré, bad/vaskerom, 3 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.
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FASANVEIEN 9 B+C
Prisantydning

4 350 000-4 450 000

Omkostninger

17 622

Totalpris

4 367 622-4 467 622

P-rom

87.6 m2

Bruksareal

87.6 m2

Soverom

3

Bad

1

Eierform

Eierseksjon

Byggeår

2022
Christian Müller
Eiendomsmegler MNEF
97 96 09 47 / muller@meglergaarden.no

Helene Ellefsen
Eiendomsmegler MNEF
41 55 10 60 / ellefsen@meglergaarden.no

Storgata 8 1531 Moss
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BELIGGENHET

BELIGGENHET
På sørsiden av Vansjø langs E6 finner du Karlshus, et godt etablert
boligområde. Karlshus byr på kort vei til alt du måtte trenge i hverdagen.
Boligen befinner seg i et stille og rolig nærområde med kort vei til
bademuligheter i Vansjø.
Med barnehage og skole en kort vei unna er dette et unikum for barnefamilier.
Ikke langt fra bolig finner ungene fotballbane, ballbinge og skatepark hvor
dagene kan tilbringes. For de bokglade finner du også kommunens bibliotek
ikke langt unna.
For de voksne kan Karlshus by på vertshus og dagligvarebutikker i umiddelbar
nærhet - noe som vil gjøre hverdagen enklere. Hvem liker ikke å ta
mathandelen på vei hjem?
For deg som pendler er det gode muligheter med gangavstand til togstasjon
som tar deg til Oslo på ca. 60 minutter og gode bussforbindelser til
nabokommunene. Enkel adkomst til E6 dersom man bruker bil.
Råde ligger midt i mellom Østfoldbyene med ca. 15 minutter til Moss og 20
minutter til Fredrikstad.
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Primære transportmidler

Fasanveien 9B

Varer/Tjenester

1. Egen bil

Nabolaget Skråtorp/Karlshus - vurdert av 41 lokalkjente

2. Buss
Nabolaget spesielt anbefalt for

14 min

Apotek 1 Råde

20 min

Opplevd trygghet
Veldig trygt 86/100

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Offentlig transport

1 t 25 min

Sandefjord lufthavn Torp

1 t 38 min

Kvalitet på skolene

Gateparkering

Bra 73/100

Lett 86/100

Veldig bra 80/100

Aldersfordeling

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Skoler
17 min
1.4 km

28% i barnehagealder
42% 6-12 år
14% 13-15 år
17% 16-18 år

Kvalitet på barnehagene

25.9 %
26.6 %
17.3 %

Oslo Gardermoen

Nærhet til skog og mark 96/100

38.6 %
37.8 %
38.9 %

6 min
2.9 km

Godt vennskap 73/100

15.6 %
16.4 %
21.5 %

Råde stasjon
Linje R20, R20x

Turmulighetene

6%
5.3 %
7.2 %

9 min
0.7 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Naboskapet

13.8 %
14 %
15.2 %

Stensrød
Linje VY6, 159, 160, 600, 630, 633

Karlshus skole (1-7 kl.)
303 elever, 15 klasser

Rygge Storsenter

Område

Personer

Husholdninger

Skråtorp/Karlshus

1 478

703

Karlshus

2 408

1 145

Norge

5 328 198

2 398 736

Familiesammensetning

Sport
Stensrød - ball og skøytebane
Ballspill

10 min
0.8 km

Karlshus Barneskole
Aktivitetshall, ballspill, fotball

17 min
1.5 km

Expressgym Råde

18 min

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn
Råde ungdomsskole (8-10 kl.)
250 elever, 9 klasser

6 min
2.6 km

Tomb videregående skole
234 elever, 10 klasser

12 min
7.6 km

Malakoff videregående skole
1000 elever, 46 klasser

16 min
15.5 km

«Det er bra å bo her! :-)»

Boligmasse
Barnehager

Flerfamilier

Korttidsbarnehagen på Furuly (3-5 år)
36 barn, 2 avdelinger

16 min
1.3 km

Klokkergården barnehage (1-5 år)
90 barn, 5 avdelinger

18 min
1.4 km

Små Spirer Gårdsbarnehage (0-6 år)
2 avdelinger

79% enebolig
13% rekkehus
6% blokk
2% annet

0%
Skråtorp/Karlshus
Karlshus
Norge

7 min
3.7 km

Sitat fra en lokalkjent

Dagligvare
Coop Prix Råde
Post i butikk, PostNord

17 min
1.4 km

Rema 1000 Råde

18 min

41%

«Nærhet til turområder og Vansjø. Ideelt for
kano, kajakk og turer med barn og dyr.»

Sivilstand

Sitat fra en lokalkjent

Gift

40%

34%

Ikke gift

41%

53%

Separert

10%

9%

9%

4%

Norge

Enke/Enkemann

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei
(der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil
AS, FINN.no AS eller Meglergaarden & Partners kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright ©
Eiendomsprofil AS 2022
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei
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BOLIG

Beregnet totalkostnad
4 350 000,-/4 450 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag 650 000) 16 250,Tinglysing skjøte 585,Tinglysing pantedokument 585,Panteattest 202,Totalt kr. 17 622,-------------------------------------------------------4 367 622,-/4 467 622,(Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett
pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.

EIENDOMMEN

Estimerte felleskostnader
Da sameiet kun består av 2 seksjoner legges det ikke
opp til felleskostnader. Hver seksjon besørger alle
egne løpende utgifter som forsikring, kommunale
avgifter, kabel-TV, internett etc.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene
ikke er bygget og seksjonert. Råde kommune
fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl.
eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette.
Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver
kjøper fra Råde kommune.
Sameie
Fasanveien Sameie.
Sameiet består av 2 boligseksjoner fordelt på 2
bygninger.
Vedtekter / husordensregler
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter for
sameiet.
Eierseksjonsloven
Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to
boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23
Boligens areal
Primærrom: 87,60 kvm, Bruksareal: 87,60 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 87,6 m².
Primærrom: 87,6 m². Følgende rom er oppgitt som
primærrom: Entré, bad/vaskerom, 3 soverom og stue
med åpen kjøkkenløsning.
Arealet av primære rom (P-ROM) er
primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som
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opptas av innvendige vegger mellom disse rommene.
I praksis er dette arealet tilnærmet likt
primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte
tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av
arealbetegnelser.
Adkomst
Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke
på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert
reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På
visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra
Meglergaarden & Partners. Velkommen til visning!
Tomt
Areal: 2 149 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er fellesareal.
Utomhus leveres ferdig opparbeidet med gress og
bøkehekk. Gårdsplass ferdig gruset.
Garasje / parkering
Parkering, inkludert gjesteparkering, ved den enkelte
seksjon.
Byggemåte
Smartkvadrat-96 er en husmodell fra Nordisk
Eiendomsutvikling AS, utarbeidet sammen med
arkitekt og Fellest Group Eesti. Huset følger norsk
standard, Tek17.
Grunnarbeider:
Ringmur i Jackon isopor elementer fylt med betong.
Gjennomgående ventilering, frittstående mot
underlag. Element avsluttet utvendig med puss
overflate.
Utvendig utforming og yttervegg:
Stående rettkant smalt utvendig panel
Grunnet og fabrikkmalt ett strøk i farge "dempet sort"
Utlekting for lufting av kledning med musebånd i
nedkant
Vindtett sandwich element med en meget god uverdi.
Ekstra påforet og isolert innvendig med 50mm
"Rockwoll".
Dampsperre
Lekt 48x48
Gips
Slett listverk og foringer
Yttertak:
Takplater i metall. Mørkegrå.
Sandwich takkonstruksjon, luftet med meget god uverdi. Ekstra påforet og isolert med 100mm
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"Rockwoll" innvendig
Det leveres snøfanger på tak.
Takrenner og nedløp i sort.
Dampsperre
Nedforingslekte 48x98
Gips
Vinduer og ytterdører:
Inngangsdør fra Viking, modell V12 timber.
Dørblad med forsikringsgodkjent (FG) lås og håndtak
Farge ytterdør innside; hvit
Farge ytterdør utvendig; "dempet sort"
Verandadør
NB; Isolert glass får stadig bedre isolasjonsevne og
har derfor liten varmetilførsel fra rommet i det ytre
glasset, noe som kan medføre at man av og til får
utvendig dugg på glasset
Bjelkelag og eller etasjeskiller:
Bjelkelaget prosjekteres og dimensjoneres i henhold til
gjeldende toleransekrav
På bjelkelag leveres fuktbestandige sponplater
I våtrom leveres støpt dekke med nedsenket dusjnisje
Leveres med sandwich 160mm element i bjelkelag
over ringmur
I himling leveres gips på nedforede lekter (40x48mm)
Leveransebeskrivelse
Innvendige overflater:
Gulv:
Parkett. Eik "Concerto" fra Boen. 3-stav
hvitpigmentert eik eller tilsvarende
Innvendig vegg og tak:
Veggoverflate er gips
Veggfarger innvendig klassisk hvit NCS S 0500-N
Takoverflate er gips
Isolasjon innervegger; 70mm isolasjon
Listverk:
Listverk rundt dører og langs gulv; slett. Farge NCS S
0500-N klassisk hvit. Listefritt rundt vinduer.
Listverk behandlet fra fabrikk vil ha synlige
spikerhoder. Fuging av listverkets overgang til tak,
vegg og gulv inngår ikke i vår leveranse. Tilvalg.
Innerdør:
Innvendige dører leveres ferdig overflatebehandlet
med flat terskel. Dørblad "ID sletten Kompakt fra Bygg
1 eller tilsvarende i hvit. Døren leveres med låskasse
og vrider. Alle dørterskler leveres i eik farge.
Kjøkken:
Huset kommer med et tidsriktig og godt utstyrt kjøkken
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fra "Multi-living" i Danmark. Type "Oslo".
Hjørneskapet har en praktisk karusell mens skapet
under vasken er oppsatt for avfalls sortering.
Belysning under overskapene samt skap- og
skuffeinnredning.
Hvitevarer og kjøkken detaljer;
Merke; Multi-Living
https://multi-living.dk
Modell; Oslo
Benkeplate; mørk grå
Sokkel list; lik kjøkkeninnredning
Hvitevarer fra Skausen;
Induksjonstopp; Blomberg MIN54308
Avtrekksvifte; Silverline PE342-60SR
Innbygd ovn; Blomberg OEN9322X
Oppvaskmaskin; Blomberg GVN16S102
Kombiskap kjøl/frys; Blomberg KNE4551N
Bad:
Dusjvegger, innad slående
Flis på gulv og vegg
Speil, skap 60cm.
Vegghengt toalett
Varme i gulv. Innstøpt varmekabel med termostat
Oppsett for vaskemaskin/tørketrommel
Fuktstyrt avtrekksvifte
200liter VVB
Entré:
Flis som på bad.
Energi:
I stuen en Mitsubishi XXX luft til luft varmepumpe
3 stk. Selv-balanserende veggventiler. Type Duka
One
Teknisk standard:
Huset leveres iht. Byggeteknisk forskrift (TEK17), sist
endret 11. juni 2018.
Informasjon om skjeggkre:
Skjeggkre ble første gang allment kjent i Norge i
2014 og utbredelsen har spredt seg raskt.
Folkehelseinstituttet har informert om at de har
kommet frem til en effektiv og sikker
bekjempelsesmetode for skjeggkre. Skjeggkre vil
sjeldent komme inn i boligen sammen med
bygningsmaterialer. Det er imidlertid påvist at
skjeggkre ofte kan komme inn med pappemballasje
eller med personer via vesker, klær eller lignende.
Skjeggkre kan spre seg fra en enhet til den neste.
Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i
boligen ved overlevering.

Elektro:
Stue/kjøkken/entré; 35 kvm
Stikkontakt dobbel
Stikkontakt enkel
Røykvarsler
1 stk Bryter
2 stk Dimmer til lyspunkt
2 stk Komfyrstikk
1 stk 6 veis kontakt og tomboks TV
6 Downlights gyro LED Hvit Lyspunkt ved tak
Stikkontakt dobbel
Ringeklokke
Dimmer til lyspunkt 4 Downlights gyro LED Hvit
Varmekabler - Basis Varmekabel 1250 i Entre (under
fliser)
Bad; 6,5 kvm
Varmekabel i gulv med termostat
4 downlights med dimmer
Lys over speil
Strømpunkt ved speil
Teknisk vaskemaskin, tørketrommel.
Varmtvannsbereder.
Soverom; 1
Stikkontakt dobbel Bryter
Lyspunkt i tak
Varmeovn på vegg
Soverom; 2 & 3
Stikkontakt dobbel Bryter
Lyspunkt i tak
Varmeovn på vegg
Utvendig elektrisk:
Ringeknapp
Utvendig Stikkontakt
Utelys.
Styring utelys
Ringjord
Inntaksskap
Rørlegger:
Bunnledning
Røropplegg
Montering
Opplegg til Kjøkken m/ armatur og avstengning for
oppvaskmaskin
Opplegg til vaskekar og armatur for vegg
Opplegg til vaskemaskin Frostfri utekran
Teknisk installasjon VVB rør skap

Utomhus:
Liten trapp foran inngangsdør bygges i impregnert
trevirke
Ca +20m2 platting
Utenom hus er ferdig opparbeidet med gress og
bøkehekk
Gårdsplass er ferdig gruset
Eksempel på tilvalgsliste for "Smartkvadrat-96":
Carport og sportsbod:
Vi bygger en carport med spile-vegger, og tett bod i
bakkant.
Bygges i impregnert trevirke.
Gruslagt biloppstillingsplass.
Platetak lignende hustak. Nedløp som på hus.
Størrelse; 3,5 x 6,5 meter.
Tett bod med dør og tregulv. Størrelse 3,5 x 2 meter.
Taklys i carport og bod. Stikkontakt i carport og bod.
Trekkrør gjort klart for Elbil lader. Ekstra utelys ved dør
på bod, lignende som på hus.
Pakkepris; kr. 209.000 med moms.
(signeres samtidig med kjøpskontrakt)
Ventilasjon:
Vi kan levere "Smartkvadrat-96" med en toveis
AC/varmepumpe som også kan brukes som en
aircondition enhet på sommeren. Denne vil erstatte
den monterte ventilatoren på stuen. Pris ferdig montert
kr. 24.400,- inkl. moms.
Ferdigattest / brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest på eiendommen. At slike
tillatelser/attester eksisterer gir ingen garanti for at
det ikke senere er utført arbeider som ikke er
byggemeldt/godkjent. Ferdigattest datert
04.10.2022.
Barnehage / skole i området
Barnehager:
Korttidsbarnehagen på Furuly (3-5 år), 1,3 km
Klokkergården barnehage (1-5 år), 1,4 km
Små Spirer Gårdsbarnehage (0-6 år), 3,7 km
Skoler:
Karlshus skole (1-7 kl.), 1,4 km
Råde ungdomsskole (8-10 kl.), 2,6 km
Tomb videregående skole, 7,6 km
Malakoff videregående skole, 15,5 km
Adgang til utleie
Boligen kan leies ut.
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Oppvarming
Varmekabler på bad og i entré. Luft til luft
varmepumpe i stue. Varmeovner på soverommene.
Energimerking
Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter A
Formuesverdi
Foreligger ikke pt. Fastsettes normalt av Skatt Øst i
etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt
med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med
innlevering av selvangivelsen.
Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål.
Konsesjon / odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av
denne eiendommen.
Tinglyste rettigheter og forpliktelser
1983/9992-2/87 Bestemmelse om bebyggelse
14.12.1983
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m.
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: 3017-53/350
Gjelder denne registerenheten med flere
Vei/vann/avløp
Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon
fra Råde kommune. Det er private stikkledninger fra
eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.
Tilbehør
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens
tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med
mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.
Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert
og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning
følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i
salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over
løsøre og tilbehør.
Budgivning
Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om
budgivning før bud inngis. Alle bud og
budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg
er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

58

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for
budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer
derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI
BUD knappen på eiendommens hjemmeside på
Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å
svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til
megler per e-post til muller@meglergaarden.no eller
SMS: 97 96 09 47 . Alle budforhøyelser skal
bekreftes av megler.
For at budene skal kunne bli behandlet og
videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må
alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf.
eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også
skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til
budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum
30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før
fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste
annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.
Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert
bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det
høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen
er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.
Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av
budjournalen i anonymisert form.
Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være
den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom
man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem
som skal stå som eier, forutsetter dette at selger
godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal
signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for
kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.
Overtagelse
Etter avtale.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om
hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet
til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til
gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også
opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede
art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest
ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er
regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag
hvor juridiske personer (selskap) er part må
eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke
fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle
rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å
gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise
kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde

forhold som ikke er avklart og fremstår som
mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte
tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av
handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere
undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers
egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper.
Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av
kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra
egen bankkonto i norsk bank.
Bustadoppføringsloven
Boligen selges mindre enn før seks måneder etter
ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Dette innebærer at
selger, straks etter avtaleinngåelse, skal stille garanti
for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf.
bustadoppføringslova. § 12.
Garantien er pålydende 5 % av kjøpesummen og
gjelder i fem år etter overtakelse. Garantien gjelder
som sikkerhet både for selve boligen, utvendige
arealer, ev. garasje, herunder ferdigstillelsen av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse
kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er
dokumentert at garanti er stilt.

Eier
Nordisk Eiendomsutvikling AS
Oppdragsnummer
92-22-9022
Meglers vederlag
Gebyr for kommunale opplysninger (Kr.3 150)
Markedspakke (Kr.14 900)
Oppgjørshonorar (Kr.3 990)
Prospekter (Kr.3 125)
Provisjon (Kr.75 000)
Seksjonering (Kr.15 000)
Tilrettelegging (Kr.11 900)
Seksjoneringsgebyr til Råde kommune (Kr.10 655)
Totalt kr. (Kr.137 720)
Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det
reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport,
egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle
interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte
dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med
megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av
dokumentene.

Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som
kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser.
Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Det gjøres oppmerksom på at Meglergaarden &
Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i
handelen, dersom det ikke avtales noe annet før
handel har kommet i stand.

Heftelser
Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne
overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin
sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter
har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte
eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Behandling av personopplysninger
Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler
personopplysninger og all behandling skjer iht.
personvernregelverket. Meglerforetaket behandler
kun personopplysninger som er nødvendig for å
gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på
at vi deler dine personopplysninger med offentlige
myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og
med virksomheter som tilbyr tjenester for
gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se
personvernerklæring på www.partners.no.

På eiendommen kan det være tinglyst
erklæringer/avtaler som for eksempel rett til
kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger
inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om
bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter.
Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen
ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere
informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se
oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes
mer informasjon, ta kontakt med megler.
Adresse og matrikkel
Fasanveien 9 B+C, 1640, Råde, Gnr. 53 bnr. 350 i
Råde kommune
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Arkitekt og sivilingeniør Jan Sigurd Pettersen
Sundøyveien 212, 8892 Sundøy
Tlf: 91 18 78 68 Epost: jansip@online.no
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Dato:.........................
Sign:.........................
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Fasade øst

NB! Situasjonskartet kan ikke brukes som juridisk dokument, mtp eiendomsgrenser. I den forbindelse må man ha koordinatfestede målebrev,
eller målebrev av nyere dato. Mange av de gamle grensene er konstruert opp, og må derfor kontrolleres i marka.
Det er søker som har ansvar for at de riktige naboer og gjenboere blir varslet i h.h.t. plan og bygningslovens §21-3.
Det tas forbehold om eventuelle feilregistreringer, uregistrerte tomtegrenser og uregistrerte endringer i eierforholdet.
Ta kontakt med oppmålingsavdelingen i Råde kommune ved spørsmål om kvalitet på eiendomsgrensene.
Dette kartet inneholder kun de naboer kommunen har oversikt over.Reguleringsformål/bestemmelser må innhentes av søker.

Saksbehandler:kb

Dato: 26.05.2021

Målestokk:1:500

Adresse:Fasanveien 9 b og c
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Grunnarbeider

Leveranse beskrivelse
2022

«SMARTKVADRAT-96»

Ringmur i Jackon isopor elementer fylt med betong. Gjennomgående
ventilering, frittstående mot underlag. Element avsluttet utvendig med
puss overflate.

Utvendig utforming og yttervegg
•
•
•
•

- Referanse

•
•
•
•

o Haugstadveien 21, Rakkestad. Overlevert 2022
o Fasanveien 9a/b i Råde. 2 Eneboliger

Stående rettkant smalt utvendig panel
Grunnet og fabrikkmalt ett strøk i farge «dempet sort»
Utlekting for lufting av kledning med musebånd i nedkant
Vindtett sandwich element med en meget god uverdi. Ekstra påforet
og isolert innvendig med 50mm «Rockwoll».
Dampsperre
Lekt 48x48
Gips
Slett listverk og foringer

Yttertak
•
•
•
•
•
•
•

Takplater i metall. Mørkegrå.
Sandwich takkonstruksjon, luftet med meget god u-verdi. Ekstra
påforet og isolert med 100mm «Rockwoll» innvendig
Det leveres snøfanger på tak.
Takrenner og nedløp i sort.
Dampsperre
Nedforingslekte 48x98
Gips

Vinduer og Ytterdører
•
•
•
•
•

«Smartkvadrat-96»
er en husmodell fra Nordisk Eiendomsutvikling AS, utarbeidet sammen
med arkitekt og Fellest Group Eesti. Huset følger norsk standard,

Inngangsdør fra Viking, modell V12 timber.
o Dørblad med forsikringsgodkjent (FG) lås og håndtak
Farge ytterdør innside; hvit
Farge ytterdør utvendig; «dempet sort»
Verandadør
Vinduer fra Viking, sorte utv & hvite innv.
NB; Isolert glass får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten
varmetilførsel fra rommet i det ytre glasset, noe som kan medføre at
man av og til får utvendig dugg på glasset

Tek17.

2
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Bjelkelag og eller etasjeskiller
•

Bjelkelaget prosjekteres og dimensjoneres i henhold til gjeldende
toleransekrav
o På bjelkelag leveres fuktbestandige sponplater
o I våtrom leveres støpt dekke med nedsenket dusjnisje
o Leveres med sandwich 160mm element i bjelkelag over ringmur
o I himling leveres gips på nedforede lekter (40x48mm)

Bad
•
•
•
•
•
•
•
•

Innvendige overflater
•

Gulv
o Parkett. Eik «Concerto» fra Boen. 3-stav hvitpigmentert eik
eller tilsvarende

Entre

Innvendig vegg og tak
•
•
•
•

Veggoverflate er gips
Veggfarger innvendig klassisk hvit NCS S 0500-N
Takoverflate er gips
Isolasjon innervegger; 70mm isolasjon

Listverk
•
•

Listverk rundt dører og langs gulv; slett. Farge NCS S 0500-N klassisk
hvit. Listefritt rundt vinduer.
Listverk behandlet fra fabrikk vil ha synlige spikerhoder. Fuging av
listverkets overgang til tak, vegg og gulv inngår ikke i vår leveranse.
Tilvalg.

Innerdør
•

Innvendige dører leveres ferdig overflatebehandlet med flat terskel.
Dørblad «ID sletten Kompakt fra Bygg 1 eller tilsvarende i hvit. Døren
leveres med låskasse og vrider. Alle dørterskler leveres i eik farge.

Kjøkken
Huset kommer med et tidsriktig og godt utstyrt kjøkken fra «Multiliving» i Danmark. Type «Oslo». Hjørneskapet har en praktisk karusell
mens skapet under vasken er oppsatt for avfalls sortering. Belysning
under overskapene samt skap- og skuffeinnredning.

Dusjvegger, innad slående
Flis på gulv og vegg
Speil, skap 60cm.
Vegghengt toalett
Varme i gulv. Innstøpt varmekabel med termostat
Oppsett for vaskemaskin/tørketrommel
Fuktstyrt avtrekksvifte
200liter VVB

Flis som på bad

Energi
•
•

I stuen en std luft til luft varmepumpe
3 stk. Selv-balanserende veggventiler. Type Duka One

Teknisk standard
Huset leveres iht. Byggeteknisk forskrift (TEK17), sist endret 11. juni
2018.

Informasjon om skjeggkre
Skjeggkre ble første gang allment kjent i Norge i 2014 og utbredelsen
har spredt seg raskt. Folkehelseinstituttet har informert om at de har
kommet frem til en effektiv og sikker bekjempelsesmetode for
skjeggkre. Skjeggkre vil sjeldent komme inn i boligen sammen med
bygningsmaterialer. Det er imidlertid påvist at skjeggkre ofte kan
komme inn med pappemballasje eller med personer via vesker, klær
eller lignende. Skjeggkre kan spre seg fra en enhet til den neste. Selger
kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre i boligen ved overlevering.

Hvitevarer og kjøkken detaljer; -se lengere bak i
leveransebeskrivelsen.

3

68

4

69

Elektro

1800
3950

1200

10x21

2

2
2

990

11x18

2500

11x18

5200

FC

3850

Plan

2200

2980

2400

2500

2

2

2

2

11x18

900

2

4725

Bod
5 m2

2

2

2900

4000

Soverom
13 m2

I tak

11x18

Varmekabel i gulv med termostat
4 downlights med dimmer
Lys over speil
Strømpunkt ved speil
Teknisk vaskemaskin, tørketrommel. Varmtvannsbereder.
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Stikkontakt dobbel
Stikkontakt enkel
Røykvarsler
1 stk Bryter
2 stk Dimmer til lyspunkt
2 stk Komfyrstikk
1 stk 6 veis kontakt og tomboks TV
6 Downlights gyro LED Hvit Lyspunkt ved tak
Stikkontakt dobbel
Ringeklokke
Dimmer til lyspunkt 4 Downlights gyro LED Hvit
Varmekabler - Basis Varmekabel 1250 i Entre (under fliser)

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL-skisse

2

Stue/kjøkken/entre;

4000
8000

Arkitekt og sivilingeniør Jan Sigurd Pettersen
Sundøyveien 212, 8892 Sundøy
Tlf: 91 18 78 68 Epost: jansip@online.no

Typisk snitt

Byggve - Modell A
Søknadstegning

Målestokk 1:100 (A4)

Dato: 10.3.2022

Soverom; 1
•
•
•

Stikkontakt dobbel Bryter
Lyspunkt i tak
Varmeovn på vegg

Soverom; 2 & 3
•
•
•

Stikkontakt dobbel Bryter
Lyspunkt i tak
Varmeovn på vegg

Rørlegger
•
•
•
•
•
•
•

Utvendig Elektrisk
•
•
•
•
•
•
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Ringeknapp
Utvendig Stikkontakt
Utelys.
Styring utelys
Ringjord
Inntaksskap

Bunnledning
Røropplegg
Montering
Opplegg til Kjøkken m/ armatur og avstengning for oppvaskmaskin
Opplegg til vaskekar og armatur for vegg
Opplegg til vaskemaskin Frostfri utekran
Teknisk installasjon VVB rør skap

6
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Utenom hus
•
•

Liten trapp foran inngangsdør bygges i impregnert trevirke
Ca +20m2 platting

•
•

Utenom hus er ferdig opparbeidet med gress og bøkehekk
Gårdsplass er ferdig gruset

Parkett Eik «Concerto» fra Boen eller tilsvarende

BILDER
Dette er illustrasjonsbilder og avvik kan forekomme.

Inngangsdør Viking V12 timber «dempet sort»

Swedoor Unique 01 eller tilsvarende

Flis
Listverk

El-materiell

7
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Modell; Oslo
Baderom

Benkeplate; mørk grå
Sokkel list; lik kjøkkeninnredning

Hvitevarer fra Skausen;
Utelampe Atrix Dobbel Svart 2x3w LED

Induksjonstopp; Blomberg MIN54308
Avtrekksvifte; Silverline PE342-60SR
Innbygd ovn; Blomberg OEN9322X
Oppvaskmaskin; Blomberg GVN16S102
Kombiskap kjøl/frys; Blomberg KNE4551N

Perspektivtegning: Køkken 1024/1/1 Alternativ

Dato: 24-02-2022

Projekt: Dano, Lars Paulsen

OBS: Udskriften er kun retningsgivende.

Kjøkken

Merke; Multi-Living
https://multi-living.dk
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Opstalt: Køkken 1024/1/1 Alternativ

Dato: 24-02-2022

Projekt: Dano, Lars Paulsen

4000
600

1980

320

544

2400

1413

186

O080-402

H060-502

Eksempel på tilvalgs liste for «Smartkvadrat-96»

518

2117

283

2400

1100

Carport og sportsbod
Vi bygger en carport med spile-vegger, og tett bod i bakkant.

U060-213

U060-213

UH090-232

165

165

U080-213

704

Bygges i impregnert trevirke.

500

600

600

800

600

900

Gruslagt biloppstillingsplass.
Platetak lignende hustak. Nedløp som på hus.
Størrelse; 3,5 x 6,5 meter.
Tett bod med dør og tregulv. Størrelse 3,5 x 2 meter.

OBS: Udskriften er kun retningsgivende.

Opstalt: Køkken 1024/1/1 Alternativ

Dato: 24-02-2022

Projekt: Dano, Lars Paulsen

Taklys i carport og bod. Stikkontakt i carport og bod. Trekkrør gjort klart
for Elbil lader. Ekstra utelys ved dør på bod, lignende som på hus.
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H060-536
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704

2117

2400

2600
800

U050-203

LÅ310060

900

500

600

165

165

UH090-232

704

V596

Pakkepris; kr. 209.000 med moms.
(signeres samtidig med kjøpskontrakt)

Ventilasjon
Vi kan levere «Smartkvadrat-96» med en toveis AC/varmepumpe som
også kan brukes som en aircondition enhet på sommeren. Denne vil
erstatte den monterte ventilatoren på stuen. Pris ferdig montert kr.
24.400,- inkl. moms.

600

OBS: Udskriften er kun retningsgivende.
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Adresse

SIVILINGENIØR JAN SIGURD PETTERSEN
Sundøyveien 212
8892 SUNDØY

Fasanveien 9 b & c

Postnr
Sted

Råde

Leilighetsnr.

Dato:
Vår ref.:
RAIRBJ
Deres ref.:
Sentralb.:
Saksbh.:

04.10.2022
19/574 - 26/053/350, Fasanveien 9B og 9C/

69 29 50 00
Irina Bjørnevald

Irina.Bjornevald@Rade.Kommune.no

Gnr.

53

Bnr.

350

Seksjonsnr.

Ferdigattest - to eneboliger - gnr 53 bnr 350 - Fasanveien 9B og 9C

Festenr.
Bygn. nr.

300461118

Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak, Kommunestyret sak 062/20.

Bolignr.

H0101

Merkenr.

A2022-1375311

Styre, utvalg, komité m.m.
Delegert vedtak Samfunnsutvalget

Dato

25.09.2022

Ferdigattest – to eneboliger - gbnr. 053/350 - Fasanveien 9B og 9C

Innmeldt av

Bodi Eiendom v/ Anders Grandahl

Vi viser til søknad om ferdigattest for ovennevnte tiltak som ble mottatt i kommunen den
03.10.2022.

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Saksnr.
292/22

Eiendom: gbnr 053/350
Byggets art: nybygg 2 eneboliger
Tiltakets art: Enebolig
Antall pipeløp: 0.
Saksbeskrivelse:
Det erklæres av ansvarlig søker at arbeidet er ferdig og det søkes nå om ferdigattest for
tiltaket i tråd med tidligere innvilget byggetillatelse, og as built tegninger, datert 06.10.2021. I
følge søknad om ferdigattest datert 03.10.2022 er det registrert mangler som ikke forhindrer
utstedelse av ferdigattest – ikke søknadspliktig utebod. Uteboder vil bli ferdig innen 14. dager
fra søknadsdokumentasjonen ble sendt kommunen. Bygningsmyndigheten tar ansvarlig
søkers opplysninger til etteretning jf SAK § 8-1.
I henhold til innsendt gjennomføringsplan om at tiltaket er fullført i tråd med innvilget
byggetillatelse, vurderes det til at det ikke skulle foreligge momenter som tilsier at ferdigattest
ikke kan utstedes.
Konklusjon:
Det synes ikke å foreligge momenter som skulle tilsi at ferdigattest ikke kan utstedes.
Virksomhetsleders vedtak etter fullmakt:
Råde kommune gir ferdigattest for ovennevnte tiltak, jf plan- og bygningsloven § 21-10
i henhold til innsendt dokumentasjon mottatt 03.10.2022. Tiltaket skal brukes i

Postadresse:
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
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Besøksadresse:
Skråtorpveien 2B 1640 RÅDE

Hjemmeside:
www.rade.kommune.no

Org.nr
940802652

Kontonr:
10140720661
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samsvar med omsøkte formål og innvilget tillatelse.

Orientering om klageadgang
Klageorgan Enkeltvedtak fattet av Råde kommune kan påklages til
Statsforvalteren i Oslo og Viken v/juridisk avdeling, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen skal
sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 a, 1640 Råde, eller på epost til
postmottak@rade.kommune.no.

Med hilsen
Geir Flote
Teknisk sjef

Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. Forvaltningsloven §
29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer for
sent, kan Råde kommune se bort fra klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, men da
må man oppgi årsaken til dette, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31.

Irina Bjørnevald
Saksbehandler
Irina.Bjornevald@Rade.Kommune.no

Klagens innhold Klagen må inneholde følgende, jf. forvaltningsloven § 32:
- hvilket vedtak det klages over
- den eller de endringer som ønskes
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
I tillegg bør man nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen må undertegnes.

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg:
Snitt - Plan - Fasade - Situasjonskart - Fasanveien 9B og 9C - gnr 53 bnr 350

Utsetting av gjennomføring av vedtaket Selv om det er klageadgang på et
vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Førsteinstansen, klageinstansen eller
annet overordnet organ, kan beslutte at vedtak likevel ikke skal iverksettes før klagefristen er
ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Man kan søke om å få utsatt
gjennomføringen av et vedtak til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke om
oppsettende virkning av klagen), jf. forvaltningsloven § 42. Begrunnet søknad sendes til den
etaten som er førsteinstans for vedtaket. En avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke
påklages.

Kopi til:
Bashir Sharifi
Eiendomsskattekontoret
Malik Shabana

Skråtorpveien 2A

1640

Raade
RÅDE
Raade

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning Med visse
begrensninger har en part rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Parten må i tilfelle ta kontakt med Råde kommune. Man vil da få nærmere veiledning om
adgangen til å klage, om fremgangsmåten og reglene om saksbehandlingen.
Kostnader ved klagesaken En part kan kreve dekning for vesentlige kostnader i
forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven § 36. Forutsetningen er da vanligvis at det
organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret.
Det kan også søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller partens
advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.
Klage til sivilombudsmannen Hvis man mener å ha vært utsatt for urett fra den
offentlige forvaltnings side, kan man klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser.
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Matrikkelrapport

2

3017
53
350
—

MATOO11

RÅDE

TLE:69225000

1640 RÅDE

VIRKSOMHET TEKNISK
SKBATORPVEIEN 2 A

RÅDE KOMMUNE

Matrikkelbrev

4/

Attestertav:

Produsert av:
-

utskriftsdato/klokkeslett:

/7/

Råde kommune

Kristian Bakke

17.08.2022 kL 07:57

:

Status

Føds.d./org.nr
930293512

02.08.202?
0
Ja
1/ 2 matrikketenhet 53
Boligseksjon

Seksjon

Navn
Scandinavian Invest AS

I 350

17.08.2022 07:57

MatrikkeLbrev for 3017-53

/

350

/

0

/

2

04.08.2022
RoLLe
Etablert/Endret
Etablert/Endret
Etablert/Endret

Matrikkelenhet
3017- 53/350
3017- 53/350/0/1
3017-531350/0/2

TingLyst
22/1323
Seksjonering

17.06.2022
Seksjonering

Endret dato

ringlysing

Bruksenhet Adresse
østLiveien 16
1415 OPPEGARD

Status

Forretningsdokumentdato
Kommunal saksreferanse
Nettadresse (URL)
Annen referanse
Forretning
Forretningstype
Årsak til feiLretting

Forretninger der matrikkelenheten er invotvert

RoLLe
HjemmeLshaver

Ting[yste eierforhold

Eierforhold

Matrikkelenhetstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Ertinglyst:
Sameiebrøk:
Formål seksjon:

Matrikketenhet

17.08.2022 07:57

For utfyllende informasjon: www.kartverketno/matrikkelbrev

Side 2 av 4

AreaLendring

Ol3Sbak 17.06.2022

Matrikkelføring
Signatur Dato

AndeL
1/1

Side 1 av 4

Om fullstendighet og nöyaktighet i matrikkelbrevet
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 også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. FuLlstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt
bedre innenfor enn utenfor tettbygd strØk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet
som oppgis.

Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d)
er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Seksjonsnummer:

Festenummer:

Bruksnummer:

Gårdsnummer:

Kommune:

For matrikkelenhet

%I

84
300 953 043

AntaLL boenheter
i

17.08.2022 07:57

Kontaktperson

RoLLe
Tiltakshaver

Kontaktpersoner

Adresse
1045 Fasanveien 9 C

Bruksenheter

Etasje
1-101

Etasjer
BRA totalt
86

Bruksenhetsnummer
HOlOl

BRA annet
0

BTA annet
0

Bruksenhetstype
Bolig

BTA boLig
0

Bebygd areal:
Bruksareal bolig:
BruksareaL annet
BruksareaL totalt
Bruttoareal bolig:
Bruttoareal annet
Bruttoareal totalt
Alternativt areal:
Atternativt areal 2:

Ant boliger:
Ant. etasjer:
Vannforsyning:
AvLØp:
Har heis:
Nei

1
1

Bruksareat Ant. rom Kjøkkentilgang
4
KjØkken
86

BTA totaLt Alt. areaL Att. areal 2
0
0
0

116,2
86
0
86
0
0
0
0
0

Matrikkelbrev for 3017-53

/

350

/

0

/

2

Bruksenhet Adresse
Fødsdato/org.nr Navn
NordLysveien 6
NORDISK EIENDOMSUTVIKLING AS
989061178
1543 VESTBY
Sundøyveien 212
PETTERSEN JAN SIGURD
981122313
8892 SUNDØY

BRA bolig
86

Koordinatsystem: EIJREF89 UTM Sone 32
Øst: 605868
Nord: 6580458
Bygningsendringskode:
Enebolig
Bygningstype:
Næringsgruppe: Bolig
Bygningsstatus: IgangsettingstilLateLse
Energikilder:
Oppvarming:

Bygningsnr:
Løpenn
Repr.punkt:

Aktive bygg som er registrert på matrikketenheten

Bad WC
i
1

06.10.2021

Side 3 av 4

MatrikkeLenhet
53/350/0/2

Datoer
Rammetillatelse:
IgangsettingstilLateLse:
Tatt i bruk:
Midlertidig brukstillateLse:
Ferdigattest
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3017
53
350
—

MwrOOll

TLFL:69295000

VIRKSOMHETTEKNISK

RADE KOMMUNE

RÅDE

Matrikkelbrev

‘

Attestertav:

4v’

Produsert av:

Utskriftsdato/klokkeslett:

Råde kommune

Kristian Bakke

17.08.2022 kl. 07:57

:

Status

FØds.d./org.nr
930293512

Navn
Scandinavian Invest AS

02.08.2022
0
Ja
1/ 2 i matrikkeLen[iet 53 I 350
Boligseksjon

Seksjon

17.08.2022 07:57

Matrikkelbrev for 3017-53 I 350

/

0 /1

04.08.2022
Rolle
Etablert/Endret
Etablert/Endret
Etablert/Endret

Matrikkelenhet
3017- 53/350
3017- 53/350/0/1
3017- 53/350/0/2

Ti nglyst
17.06.2022
Seksjonering

22/1323

Seksjonering

Endret dato

Tinglysing

Bruksenhet Adresse
ØstLiveien 16
1415 OPPEGARD

Status

Forretningsdokumentdato
Kommunal saksreferanse
Nettadresse (URI)
Annen referanse
Forretning
Forretningstype
Årsak til feitretting

Forretninger der matrikkeLenheten er involvert

Rolle
Hjemmelshaver

Tinglyste eierforhold

Eierforhold

Matrikkelenhetstype:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Skyld:
Er tingLyst:
Sameiebrøk:
Formål seksjon:

Matrikkelenhet

17.08.2022 07:57

For utfyllende informasjon: www.kartverketno/matrikkelbrev

Side 2 av 4

Arealendring

Ol3Sbak 17.06.2022

MatrikkelfØring
Signatur Dato

Andel
1/1

Side 1 av 4

Om fullstendighet og neyaktighet i matrikkelbrevet
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 også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt
bedre innenfor enn utenfor tettbygd strØk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet
som oppgis.

Orientering om matrikkelbrev
Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d)
er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Seksjonsnummer:

Festenummer:

Bruksnummer:

Gårdsnummer:

Kommune:

For matrikkeLenhet

%
Matrikkelrapport

88
300 953 034

AntaLL boenheter
i

17.08.2022 07:57

Kontaktperson

RoLLe
TiLtakshaver

Kontaktpersoner

Adresse
1045 Fasanveien 9 B

Bruksenheter

Etasje
HOl

Etasjer
BRA totalt
86

Bruksenhetsnummer
HOlOl

BRA annet
0

BTA annet
0

Bruksenhetstype
BoLig

BTA boLig
0

Bebygd areaL:
BruksareaL bolig:
BruksareaL annet
BruksareaL totaLt:
Bruttoareat bolig:
BruttoareaL annet
BruttoareaL totaLt:
ALternativt areaL:
ALternativt areaL 2:

Ant. boLiger:
Ant etasjer:
Vannforsyning:
AvLØp:
Har heis:
Nei

1
i

BruksareaL Ant. rom KjøkkentiLgang
4
Kjøkken
86

BTA totalt ALt. areaL ALt. areaL 2
0
0
0

116,2
86
0
86
0
0
0
0
0

MatrikkeLbrev for 3017-53 i 350

/

0 /1

Bruksenhet Adresse
FØds.dato/org.nr Navn
NordLysveien 6
NORDISK EIENDOMSUTVIKLING AS
989061178
1543 VESTBY
SundØyveien 212
981122313
PETTERSEN JAN SIGURD
8892 SUNDØY

BRA boLig
86

Koordinatsystem: EIJREF89 UTM Sone 32
Nord: 6580460
Øst: 605851
Bygningsendringskode:
EneboLig
Bygningstype:
Næringsgruppe: BoLig
Bygningsstatus: IgangsettingstiLLateLse
EnergikiLder:
Oppvarming:

Bygningsnr:
LØpenr:
Repr.punkt:

Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten

Bad WC
i
1

06.10.2021

Side 3 av 4

53/350/Oil

MatrikkeLenhet

Datoer
RammetilLatetse:
IgangsettingstiltateLse:
Tatt i bruk:
MidLertidig brukstilLateLse:
Ferdigattest
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Søknad om seksjonering
Kommunen skal fylle ut dette feltet og sende skjemaet til Kartverket.
Kommunens navn
Kommunens adresse

1.

Nødvendige dokumenter som skal tinglyses samtidig med seksjoneringen

Her skal søker kun gi opplysninger om dokumenter som er nødvendige for at seksjoneringen skal kunne tinglyses, for eksempel dokumenter som
inneholder opplysninger om fordeling av opprinnelige sameieandeler.

Tinglysingsrekvirenten (kommunen)

Råde

5.

Kontaktperson

Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde

VRiSjpsJ As’i<(

Opplysninger om innsenderen

Feltet skal fylles ut av den som sender inn søknaden til kommunen- Dette kan være den som eier eiendommen (hjemmelshaveren), men ogsä en advokat
eller annen med fullmakt fra hjemmelshaveren(e).
Navn
Fødse lsnr./Org.nr
E-postadresse
-

Scandinavian Invest AS

930293512

Adresse

Postnummer

Poststed

Østliveien 16

1415

Oppegård

2.

Telefonnummer

Opplysninger om eiendommen

Kommunenr.

Kommunens navn

3017

Råde

3.

neubygg@’gmail.com

Gårdsnr.

Bruksnr.

53

Festenr.

350

6.

Hvem eier/fester eiendommen? (Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr/Drg.nr. (11/9 siffer)

Navn

930293512

Scandinavian Invest AS

Egenerklæring om at vilkirene i eierseksjonsloven er oppfylt

Hjemmelshaver(ne) erklærer at:
Eierandel (oppgis
som brøk)

1/1

a)

hver seksjonseier har enerett til å bruke en bruksenhet

b)

hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fetlesareal,
fra naboeiendom eller fra egen tilleggsdel

c)

det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen eller plangrunnlaget

d)

seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

e)

TJ seks;oneringen omfatter bare én grunneiendom, festegrunn eller anleggseieqdom, eller at kommunen med samtykke fra Kartverket har gjort
unntak fra vilkåret

4.

Søknad (ønsket oppdeling av eiendommen)

f)

det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til boligformål eller annet formål, og bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet,
eller annen bruk det er gitt tillatelse til

g)

rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt dersom seksjoneringen gjelder planlagt bygning eller søknadspliktige tiltak i eksisterende
bygg

li)

arealer som andre seksionseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal,
seksjoneres til fellesareal

i)

det er fastsatt vedtekter.

Eiendommen søkes oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av fordelingtlitten nedenfor.
Dersom eiendommen Ønskes oppdelt i flere enn seksti seksjoner, må du fortsette utfyllingen på søknadens sitte side.
Seksjons-

nummer

Seks)onens formål
B = Boligseksjon lomfatter også
fritidsboliger)
N næringsseksjon
58 = samleseksjon bolig
SN = samleseksjon næring

S.nr Formål

Brøk
(teller)

1B

1/2

2

1/2

B

5-nr

Tilleggsareal

—

J3
L3

Formål

Sameiebrøk (teller)
Her skriver du telleren til seksjonen. Nederst
skriver du nevneren. som vil være summen
av tellerne til samtlige neksjoner i sameiet.

Brøk
Iteller)

Tilleggsareal

S.nr Formål
—

Brøk
(teller)

Tilleggeareal
Fyll ut denne kolonnen hvis seksjonen skal ha tilleggsareal.
8 = til!eggsareal i bygning
G = tilleggnareal i grunn Ikrever oppmålingsforretning)
BO = tilleggsareal i bygning og grunn Ikrever oppmålingsforretningl
Tilleggsareal

S.nr Formål

—

Brøk
(teller)

Tilleggsareal

S.nr Formål
—

Brøk
Iteller)

filleegs

areal

13

25

37

49

14

26

38

50

Hjemmelshaver(ne) er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring, jf. straffeloven § 365

16

28

40

52

7.

L_
4

1___

----

6
7

18

30

42

54

19

31

43

20

32

44

55
56

9

21

33

45

57

10

34
35

46

58

11

22
23

47

59

12

24

36

48

60

8

I

-

/5-fl.

eller

LZ

boligseksjonen skal brukes til fritidsbolig,
eller
alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

I

—

/?

‘

Innsenderens underskrift

Dato

lnnsenderensunder9ff

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hjemmel forskrift
17. desember 2017 om bruk av standardisert søknad om seksjonering

90

Hver boligseksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wr innenfor hoveddelen av
bruktenheten og at bad og wc er i eget eller egne rom

Nevnere

Sum tellere 1/ 1
Dato

Egenerklæring om at lovens tilleggsvilkår for seksjonering til bolig er oppfylt

Hjemmelshaver{ne) erklærer at:

/5’ZZSide i av 4

Fastsatt av Kommunal- og nioderniseringsdepartementet med hjemmel i forskrift
17. desember 2017 om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Side 2 av 4

91

odf1fJ3

3

8.

Vedlegg som skal følge søknaden

a)

Situasjonspian over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs
tilleggsdeler som skal inngå bruksenhetene

b)

Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til
seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig

c)

Sameiets vedtekter

d)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom noen av bruksenhetene har utendørs tilleggsareal

e)

Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik
dokumentasjon fremgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysninger fra matrikkelen, tinglyste klausuler eller annet dokument
kan tjene som dokumentasjon

51
62

85
86

109

133

157

110

134

1S8

Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring som går ut på at eiendommen ikke kan disponeres over uten samtykke fra
rettighetshaver Samtykket må være med original signatur

63
64

37

111

135

159

88
89

112

136

160

113

137

161

66

90

114

138

162

67

115

139

163

68

91
92

116

140

164

69

93

117

141

165

70
71

94

118

142

166

95

119

143

167

72

96

120

144

168

73

97

121

145

169

74
r
75

98

122

1’6

170

fl
g)

9.

[j

4.

65

Dersom det er flere hjemmeishavere til eiendommen som skal seksjoneres, skal skjemaet «Fordeling av sameieandeler ved seksjonering”
vedlegges

Innsendte plantegninger
Som hjemmelshaver(e) bekrefter jeg/vi at de vedlagte plantegningene stemmer overens med den faktiske planløsningen

10. Underskrifter
Sted og dato

Hjemmelshavers

ift

Gjenta navn med blokkbokstaver

/s z 2—
Sted og dato

Svandinavian Invest AS vi
Hjemmelshavers underskrift

Gjenta navn med blokkbokstaver

Hjemmeishavers underskrift

Sted og dato

Gjenta navn med blokkbokstaver

Hjemmeishavers underskrift

Sted og dato

Gjenta navn med blokkbokstaver

Hjemmeishavers underskrift

Sted og dato

Gjenta navn med blokkbokstaver

Hjemmeishavers underskrift

Sted og dato

Søknad (ønsket oppdeling av eiendommen), fortsettelse.

Eiendommen søkes oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av fordelingslisten nedenfor
Tilleggsareal
Sameiebrøk (teller)
seksjons- Seksjonens formål
Her skriver du telleren til seksjonen. Nederst Fyll ut denne kolonnen hvis sektjonen skal ha tilleggsareal.
8 = Boligseksjon (omfatter også
nummer
8 = tilleggsareal i bygning
skriver du nevneren, som vil være summen
fritidsboliger)
G tilleggsareal i grunn (krever oppmålingsforretning)
av tellerne til samtlige seksjoner i sameiet.
N = næringsteksjon
86 tilleggsareal i bygning og grunn (krever oppmålingsforretning)
58 samleseksion bolig
SN = uamleseksjon næring
Tillegge- S.nr For- Brøk
Tilleggs- S.nr ror- Bråk
Tillegg,- S,nr For- Brøk
Tillegg,- S.nr For- Brøk
5.nr ror- Brøk
I areal
mål (teller)
ltellerl
mål lte’lerl
areal
areal
mål
mål
areal
(telleri
mål leellerI

Gjenta navn med blokkbokstaver

—

123

1L7

171

76

100

124

148

172

77
78

101

125

149

173

102

126

150

17L

!2

103

127

151

175

80

104

128

152

176

81

105

129

153

177

82

106

130

154

178

83

107

131

155

179

84

108

132

156

180

Sum tellere-

Hemmelshavers underskrift

Sted og dato

Gjenta navn med blokkbokstaver

—

—

99

—

Dato

—i

Tillegg,a’ea’

Nevner
Innsenderens underskrift

7
11. Kommunens saksbehandling
a)

Kommunen har utarbeidet og vedlagt matrikkelkart for utendørs tilleggsdeler

b)

Brev med orientering om vedtaket er sendt til innsenderen (må krysset av)

12. Kommunen bekrefter at tillatelse til seksjonering er gitt for (må fylles ut):
Kommunenr.

Kommunens navn

i’-

Underskrift

Dato

Bruksnr.

Gårdsnr.

Festenr.

3C
stemPelRDE KOMMUNE
si

E.?ojF
-

SKRÅTORPV2i2 A
1540 RÅDE

‘?l

TLE: 6929 5000
Dato

Innsenderens underskrift
-

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartemente med hjemmel i forskrift
17. desember 2017 om bruk av standardisert søknad om seksjonering

92

Side 3 av 4

Fastsatt av Kommunal- og modemiseringsdeoartementet med hjemmel i forskrife
17. desember 2017 om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Side

4 av 4

93

______________
_____________

oL/i3c23_

SITUASJONSKART
GnrfBnr: 53/350

*

0

9

“I
0

RÅDE

c
G,
v’

KOMMUNE

Målestokk: 1:500
Dato 26.05.2021

0-

Eicndoniswnse usikker
Kullurminne/Fornminne
Vannlcdning VA
Spilivann SP

Saksbehandler:kh

0

fl

Eiendomsgrense sikker

Aclresse:Fasanveien 9 b og c

fl

Oerann 0V

0-

K

0 C’4

4
0

fl
fl

0

0

0

Dato.
Sign.

C’J 0
Gi
0lQ
c G) ‘0

2

‘G

Dl
Di,

0

L4

,

C0
CN

G)

‘G’

0

-o
Dir

0)

c

s

41

0
0)
G,
‘fl

I—

s
G..

-o

4

0fl
0
G4

\
0
0
0

c
0

0
fl
fl

fl
i

i:

‘SI’
0
0
fl

-i

c
0
0
0

cø

(I)
V)
0

0009
0

c’4
c.’J

NB! Situasjonskartet kan ikke brukes som juridisk dokument, mtp eiendomsgrenser. I den forbindelse mâ man ha koordinatfestede målebrev,
eller målebrev av nyere dato. Mange av de gamle grensene er konstruert opp, og mâ derfor kontrolleres i marka,
Det er søker som har ansvar for at de riktige naboer og gjenboere blir varslet i h.h.t. plan og bygningslovens §21-3.
Det tas forbehold om eventuelle feilregistreringer, uregistrerte tomtegrenser og uregistrerte endringer i eierforholdet.
Ta kontakt med oppmålingsavdelingen i Råde kommune ved sporsmål om kvalitet på eiendomsgrensene,
Dette kartet inneholder kun de naboer kommunen har oversikt over.Reguleringsformållbestemmelser mA innhentes av søker
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1-1 Navn og formål.
(i) Sameiets navn er FASANVEIEN SAMEIE.
(2) Sameiets formål er å ivareta seksjonseierens fellesinteresser og administrasjon av
eiendommen gnr. 53, bnr. 350 i RÅDE kommune.
(3) Sameiets formål er å ivareta alle andre saker av felles interesse, for derigjennom å skape et
hyggelig og trygt bomiljø og felles tilhørighet.
2 EIENDOMMEN
2-1 Sameiet
(i) Sameierne eier bebyggelsen og eiendommen til gnr. 53, bnr. 350 i RÅDE kommune i
felleskap (sameie).
(2) Sameiet består av 2 boligseksjoner fordelt på 2 bygninger.
Den enkelte bruksenhets avgrensning med hoveddel, formål og sameiebrøk fremgår av
seksjoneringsbegjæring og eventuelle senere reseksjoneringsbegjæringer.
Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen
inngang, balkong, terrasse og sportsbod.
(3) For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.
Alle seksjoner har samme sameierbrøk (1/2)
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VEDTEKTER FOR
FASANVEIEN SAMEIE
i INNLEDENDE BESTEMMELSER

2

0

2-2 Fellesareal
(i) Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter
med eventuelle tilleggsdeler med enerett til bruk, er fellesarealer.

4-.

3 RETTSLIG RÅDERETT
3-1 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner
(i) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme
eie rseksjonssameie.
Begrensningen gjelder ikke erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving
eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er sikret med pant i seksjon.
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3-2 Omsetning, pantsettelse, utleie m.v.
(i) Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som
følger av sameieforholdet, vedtektene og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan innenfor de
begrensninger som følger av disse vedtektene fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.
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3-3 Meldeplikt ved utleie.
(i) Seksjonseier plikter å underrette sameiet skriftlig om utleie. Leiers navn, epostadresse og
telefonnummer må oppgis. Seksjonseier plikter å påse at leier forplikter seg til å følge
sameiets vedtekter, ordensregler, vedtak fattet av årsmøter og av styret.
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4 FAKTISK RÅDERETT
4-1 Rett til bruk
(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet. Seksjonseier har også rett
til å bruke fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
(2) Seksjonseier skal behandle bruksenheten og andre rom og annet areal tilliggende
seksjonen med tilbørlig aktsomhet. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en
urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.
(3) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer
og fellesanlegg uten godkjenning fra årsmøtet (styret).
(4) Bruksenheteri må bare nyttes i samsvar med formålet.
Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt kan ikke foretas uten
reseksjonering etter eierseksjonsloven § 21.
(5) Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.
4-2 Dyrehold
Det er tillatt med kjæledyr i boligsameiet. Beboere som har dyr, skal sørge for at det ikke
sjenerer noen.
5. PARKERING KJØRING PÅ FELLESAREALENE
5-1 Parkeringsplasser
(1) Sameiet har i dag kun parkering, inkludert gjesteparkering, ved den enkelte seksjon.
Hensetting av kjøretøy på sameiets fellesareal er ikke tillatt.
—

5-2. Generell regulering av kjøring og parkering
(1) Trafikk på sameiets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke
oppstår fare eller sameiets seksjonseiere og beboere blir unødvendig forstyrret.
5-3 Ladepunkt for el-bil
(1) Seksjonseiere kan etablere ladepunkt for el-bil tilknyttet egen el-kurs i egen seksjon.
Ladepunktet skal leveres av godkjent installatør. Dette gjelder også ved nedmontering og
remontering,
6. VEDLIKEHOLD
6-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten.
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre
bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper.
Vedlikeholdsplikten omfatter slikt som:
Seksjonen i sin helhet, innvendig og utvendig.
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner og rør og 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.
Særlig ansvar for å holde deler av fellesarealet ved like (Ytre vedlikehold)
Seksjonseieren er selv ansvarlig for vedlikehold av terrasser, plen, hekk og beplantning på
områder som naturlig hører til den enkeltes bruksenhet. Hekker og annen beplantning skal
alltid ha god avstand til husveggen og skal ikke være høyere enn 1,2 meter og ikke bre seg ut
over fellesarealet eller arealet til annen seksjonseier.

98

i

-

6-4 Nærmere om grensesnitt fellesinstallasjoner
(1) Følgende grensesnitt er avtalt som fellesanlegg sameiet:
a) Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreningspunktene til de enkelte
bruksenheter.
b) ledninger for elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap.
c) tele/datanett fram til første tilknytningspunkt for bruksenheten.
Det samme gjelder andre innretninger og installasjoner som skal tjene felles behov.
-

6-S Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer
(1) Sameiet skal holde utvendige fellesarealer forsvarlig vedlike.
Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers
vedlikeholdsplikt, jfr punkt 6-1.
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning
når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
7. MODERNISERINGSTILTAK I BOLIG OG DENS TILHØRENDE ROM
7-1 Seksjonseiers rett til å gjennomføre endringer (moderniseringstiltak) i selve boligen
og annet areal som tilhører boligen (terrasse/balkong, carport, sportsbod).
(1) Seksjonseier har rett til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer i selve
boligen dersom:
a) tiltaket ikke påfører andre seksjoner/seksjonseiere skade eller ulempe på urimelige måte.
b) alt arbeid utføres forskriftsmessig og på en håndverksmessig forsvarlig måte.
c) tiltaket ikke svekker den bygningsmessige konstruksjon
Retten til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer av boligen omfatter ikke
rett til å foreta endringer på bygningsdeler som sameiet har vedlikeholdsansvaret for.
8. Endringer
(1) En seksjonseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på annen måte
endre bebyggelsen eller tomten uten sameiets skriftlige forhåndsamtykke, jfr
eierseksjonsloven § 49. Forbudet omfatter også oppsett av innretninger på bygning eller
eiendommen for øvrig inkludert fasader, så som oppsetting/montering paraboler eller andre
antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, utvidelse av terrasse, innglassing,
oppsetting/endring av utvendig skillevegg mellom terrasser, oppsetting av utvendig bod, etc.

9. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM
9-1 Felleskostnader
(1) Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
(2) Kostnader med eiendommen som ikke er opplistet under dette punkt,
og som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles etter seksjonenes brøk,
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk.
9-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
(1) De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som
følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. 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 vært betalt
etter at det er kommet inne en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

99

9-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelse utad
(1) Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
10. Pålegg om salg og fravikelse Mislighold
10-1 Mislighold
(1) Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.
Vedtatt 30juni 2020
—

10-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarsel skal gis
skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
10-3 Fravikelse
(1) Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
11. Styret og dets vedtak
11-1 Styret sammensetning
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en begge seksjonseiere.

11-5 Representasjon og fullmakt
(1) 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 på 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.
(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.
12. Årsmøtet
12-1 Myndighet
Årsmøtet har den øverste myndighet 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.
12-2 Tidspunkt for årsmøtet
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 innlevering av saker som ønskes
behandlet.
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.

—

11-2 Styremøter
(1) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem
eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt
noen nestleder, skal styremøtet velge en møteleder.
(3) 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 stemmene.
(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene.
11-3 Styrets oppgaver
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.

12-3 lnnkalling til årsmØte
Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret 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 ikke være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig varsel
til forretningsføreren.
Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.
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 i vedtektenes punkt 8-2, 1. avsnitt.
12-4 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:
behandle styrets årsberetning
behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
velge styremedlemmer
behandle vederlag til styret
Årsberetning regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte
sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være
tilgjengelig i årsmøtet.
Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om
saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og
stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker 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
-

-

-

11-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Beslutninger som kan tas med vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet
følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning det enkelte tilfelle.
(2) 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.
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for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
12-5 Hvem kan delta på årsmøtet.
Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett.
Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å
være til stede og uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til 5tede
på årsmøtet og uttale seg. Styreleder 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. Fullmakten kan ikke angi hva
fullmektigen skal stemme.
12-6 MØteledelse og protokoll.
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder
behøver ikke være seksjonseier.
Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle
beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst en seksjonseier som utpekes av
årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver
tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:
a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører 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 seksjonseiere.
12-10 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:
a) at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over
seksjonen
c) innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det
som følger av punkt 5.
12. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.06.2017 nr.65.

12-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet.
I årsmøtet har hver seksjon en (1) stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. Ved
opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres
saken ved loddtrekning.
12-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet.
Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet
flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd
fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. 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
utover 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 utover vanlig forvaltning.
d) Samtykke til at formålet for en (1) eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt.
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 2O annet ledd annet
punktum.
f) endring av vedtektene.
12-9 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere.
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige
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Egne notater Fasanveien 9 B+C

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud
runde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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BUDSKJEMA
Bud mottatt:

/

-

kl:

Oppdragsnr: 92229022
Adresse: Fasanveien 9 B+C, 1640 Råde
Betegnelse: GNR 53, BNR 350 i Råde kommune
Gis herved bud stort kr.
Budet er bindende til dato

skriver
/

-

kl:

. ønsket overtagelse:

Jeg bekrefter å ha lest salgsoppgave, tilstandsrapport og forbrukerinformasjon om budgivning.
Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jf lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9.

BUDET GIS MED FØLGENDE FORUTSETNING:
Uten forbehold

Annet

FINANSIERINGSPLAN - megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen
Egenkapital

Kr

Lån (bank og saksbehandler)

Kr

Til sammen

Kr

Egenkapital ved salg av egen bolig:

Kontanter

Annet

Budgiver er kjent med Partners sin orientering om budgivning som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er
bindende for budgiver når de er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har
akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg for budgivningen
og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler.

NAVN 1:

PERSONNR:

NAVN 2:

PERSONNR:

ADR:

POSTNR/STED:

E-POST 1:

MOBIL 1:

E-POST 2:

MOBIL 2:

STED/DATO/KL:

UNDERSKRIFT:

HUSK Å LEGGE VED GYLDIG LEGITIMASJON PÅ ALLE BUDGIVERE. (Bruk gjerne felt under)

Meglergaarden & Partners, Moss Tlf: 69 20 25 50
Salgsoppgaven er opprettet 06.10.2022 og utformet iht. Lov om eiendomsmegling av
29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
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