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HALHJEM 3, TRINN 2, ENEBOLIGTOMTER
Prisant.: Fra 850.000,- + 2,5% dok.avg.
Eierform:

Selveier

Tomteareal: Fra ca 650 - 1180 m²

Prospekt på SMS:
Send EIENDOM 1512065 til 2140
Daniel Røksund
Mob: 938 26 432

NØKKELINFORMASJON
Eierform
Selveier
Eiendomsbetegnelse
Skilles ut fra GNR 44, BNR 280, i Os
kommune, (Hordaland).
Prisantydning
Fra kr. 850.000,Areal: (ikke oppmålt)
Fra ca 650 - 1180 m².

INNHOLD
Nøkkelinformasjon.............. 02
Om boligen............................. 05
Diverse informasjon............ 07
Egenerklæring....................... 11
Verdi- og lånetakst.............. 14
Tips til boligkjøper............... 23
Om budgivning..................... 25
Budskjema.............................. 26
Finansiering........................... 27
Nabolagsprofil....................... 24

2

OM TOMTENE

Osøyro (Os)

OMRÅDE
Beliggenhet
Halhjemsmarka ligger sør for Os sentrum og byr på fantastisk
utsikt over Bjørnefjorden Halhjem, Tysnes Austevoll og Fusa.
Os er kjent for sin flotte skjærgård og badeviker som grenser
til frilufts- og tomteområdet. Flotte utsiktstomter der de fleste
har svært gode solforhold og grense mot friluftsområde. Det
er gode turmuligheter i området.
Kort gangavstand til skole, barnehage, fotballbane m.m. Ca.
7 min. kjøring inn til Os sentrum med mange butikker, Amfi
senter, legetilbud, skoler, badeland, idrettspark og ellers alle
servicetilbud. I løpet av 2013 vil trolig motorveien til Rådal ha
byggestart, med antatt åpning i 2018. Dette vil korte ned
reisetiden fra Halhjem til Bergen fra 45 til 25 minutter.
Meget barnevennlig boligområde med 3 lekeplasser i feltet.
Adkomst
Øverst i Halhjemsmarka. Fra Os, kjør til Halhjem, til venstre i
rundkjøring, inn Halhjemsmarka, følg veien og kjør til toppen.
Se stort skilt over området.
Om tomtene
Fra ca. 650 - 1180m² - eiertomt. Os Bygg og Eigedom AS har
utført den tekniske tilretteleggingen av boligområdet, og
tomtene blir levert tilrettelagt med vei og ledninger for vann
og avløp til tomtegrensen. I tillegg er det lagt frem
fibertrekkrør for fiberkabel til hver tomt. Tomtene er ikke
bonitert, og det må legges til grunn at noen av tomtene vil
kreve sprengingsarbeid for byggegrop.
Tomt 25 i reguleringsplanen er masseutsiftet og har en
planeringshøyde på Cote ca + 57.
Parkering
Må etableres på egen grunn.
Reguleringsforhold
Det er utarbeidet offentlig reguleringsplan for
Halhjemsmarka 3 boligområde med tilhørende
bestemmelser. Planen ble vedtatt av Os kommunestyre den
26/6-2005, se vedlegg. Revidert plankart den 5/6 2012, se
vedlegg. Reguleringsplanen for Halhjemsmarka 3, del 2 vil gi
plass til 28 nye eneboliger, 3 tomannsboliger og 1 tomt for
flermannsboliger. I boligfeltet er det satt av områder til felles
naturområder og 3 ferdig grusete lekeplasser.
På reguleringsplankartet er det vist mulig husplassering med
høyder på den enkelte tomt. Endelig husplassering fastlegges
gjennom byggetillatelse. På plankartet er det vist
byggegrenser mot vei. I tillegg gjelder byggegrense på 4
meter mot nabogrense. Garasje eller uthus kan likevel
plasseres nærmere nabogrense innenfor rammene i
byggeforskriftene. Maksimal tomteutnytting for frittliggende
eneboliger og tomannsboliger er 30% av tomtearealet
BYA=30% jfr. vedlagt reguleringsbestemmelser. Boligene skal
ha møneretning som vist på plankartet evt. vinkelrett på
denne.

E39

Halhjem

Halhjemsmarka 3

Ca. 7 minutter å kjøre til Os sentrum

Vei, vann og kloakk
Off. vei, vann og kloakk. Noen tomter har felles private
stikkveier til off. vei, samt felles privat ledningsnett til off.
nett. Det kan være noe avvik mellom inntegning av
ledningsnett til tomt og faktisk fremføring. Kjøper bærer det
fulle ansvar med å gjøre seg kjent med anlegget.
Noen av tomtene er tilknyttet felles kloakkpumpestasjon, (en
eller to), med overløpstank.
Vann og avløpsledninger i tilknytning til vei og inn til tomten
er privat fra offentlig nett. Vei inn til tomten er privat. Eier av
den enkelte tomt eller bolig plikter å vedlikeholde/utbedre VAledninger og veier for de tilfeller ledninger og veier er felles for
flere husstander. Videre plikter eier av den enkelte tomt/bolig
å ta del i drift og vedlikehold av felles kloakkpumpestasjon(er)
der dette er aktuelt.
I den grad VA-ledninger trenger vedlikehold eller utbedring
m.m., plikter eier å la kompetent personell få vederlagsfri
adgang til ledningene. Tomten skal i så fall tilbakeføres i den
stand den var, så langt dette praktisk er gjennomførbart.
Følgende tomter er tilknyttet kloakkpumpestasjoner i samsvar
med godkjent kommunalteknisk plan.
Felles kloakkpumpestasjon P2
Tomt 63, 64, 65, 66, 67, 68 og utbyggingsområde B3
får felles kloakkpumpestasjon og felles drifts- og
vedlikeholdsansvar for denne. Pumpestasjon som er felles er
betegnet P2 i kommunaltekniske planer. For
utbyggingsområde B3 er det avsatt 2 alternative
tilkoblingspunkt.
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Felles kloakkpumpestasjon P1 og P3
Tomt: 53, 54, 55 56 og 58.
Tomt: 52, 57, 59, 60, 61 og 62.
får felles kloakkpumpestasjon og felles drifts- og
vedlikeholdsansvar for disse. Pumpestasjoner merket P1 og
P3 i kommunaltekniske planer.
Felles kloakkpumpestasjon P2.
Tomt: Utbyggingsområde B3.
Utbyggingsområde B3 i reguleringsplan får felles
kloakkpumpestasjon med tomtene; 63 64, 65, 66, 67 og 68,
og får felles drift og vedlikeholdsansvar for denne.
For utbyggingsområde B3 er det avsatt 2 alternative
tilkoblingspunkt. Pumpestasjon som er felles er betegnet P2 i
kommunaltekniske planer.

ØKONOMI
Ligningsverdi
Ikke fastsatt
Vinter på knaus på tomt 56

Offentlige avgifter
Ikke fastsatt
Heftelser som skal følge eiendommen
Forbud mot kjøp av flere tomter. Ingen privatpersoner kan
erverve mer enn en tomt i feltet. Kun fysiske personer som
skal oppføre en bolig til personlig bruk for seg selv eller
familien kan erverve eneboligtomt i feltet. Dette gjelder både
for det tilfelle at det er inngitt bud på flere tomter samtidig
eller at det tidligere er oppnådd slik tildeling av tomt etter
budgivning.

Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens
kredittvurdering. Se vedlagte lånevilkår, eller ring tlf: 05555.
Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan
Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring,
finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For
dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Faste løpende utgifter
Ikke beregnet.
Betalingsvilkår
Hele kjøpesummen inkl. omkostninger innbetales i samsvar
med kjøpekontrakt.
Omkostninger
Prisantydning på tomtene inkluderer kostnad til fradeling,
oppmåling og anlegging av vei, vann og kloakk. I tillegg til
kjøpesummen kommer vanlige omkostninger herunder
dokumentavgift til staten med 2,5% av kjøpesummen,
tinglysing av skjøte kr. 1548,-, grunnbok kr. 204,-. tinglysing
av pantobligasjon kr. 1.935,Kjøpesummen forfaller normalt til betaling i samsvar med
kjøpekontrakt, 30 dager etter bud aksept.
Totalsum inkl. omkostninger
Kun ved eksempel kjøpesum kr. 1.000.000,-. Totale omk. blir
da kr. 1.028.687,-.
Finansiering
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Overtagelse
Så snart målebrev er tinglyst og eiendommen har fått eget
bnr, forfaller oppgjør til betaling og overtakelse kan skje., jfr.
kjøpekontrakt.
Diverse
Os Bygg og Eigedom AS har for salg 28 eneboligtomter for
interesserte som skal bygge bolig til eget bruk i
Halhjemsmarka i Os. Tomtene selges enkeltvis til
høystbydende, etter gjennomført budrunde. Se vedlagt
forbukerinformasjon om budgivning. Os Bygg og Eigedom AS
kan akseptere og forkaste bud. Det skal betales
tilknyttingsavgift til Os kommune etter det kommunale
regulativ for vann og avløp. For nærmere informasjon,
kontakt Os kommune, Teknisk etat på tlf. 56575000.
Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt enda og ved oppmåling
kan det bli mindre avvik på tomtestørrelsene.

De 28 tomtene er:
Tomt
Prisantydning
25.
900 000
26.
1 050 000
29.
950 000
32.
1 200 000
33.
1 150 000
34.
1 350 000
35.
1 250 000
45.
900 000
46.
850 000
51.
850 000
52.
1 400 000
53.
1 750 000
54.
2 100 000
55.
2 100 000
56.
2 150 000
57.
1 800 000
58.
1 800 000
59.
1 750 000
60.
1 950 000
61.
1 800 000
62.
1 450 000
63.
1 250 000
64.
1 400 000
65.
1 250 000
66.
1 300 000
67.
1 400 000
68.
1 250 000
69.
1 400 000

Utsikt fra kanten på tomt 34

konsesjonsfrihet ved kontraktsunderskrift. Konf. megler.
Velforening
Det blir pliktig medlemskap i velforening, ikke etablert ennå.

Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Vi anbefaler
derfor en grundig gjennomgang av tomten, gjerne sammen
med en bygningskyndig person. Tomten selges i forevist
stand.
Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Boligkjøperforsikring
Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS er en forsikring
megler anbefaler. Det er en rettshjelpforsikring som gir
trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel.
For mer informasjon om Boligkjøperforsikring, kontakt megler
eller se www.helpforsikring.no.
"As is" klausul
Tomten kjøpes som den er.
Tilliggende rettigheter
Får rettighet på bruk av friområder og lekeplasser på feltet.
Konsesjon
Eiendommen er konsesjonspliktig dersom man eier fast
eiendom i kommunen. Kjøper må fylle ut egenerklæring om
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INFORMASJON
KONTAKT
Eier
Os Bygg og Eigedom AS
v. Ottar Randa
56 30 36 60
908 65 685
Ansvarlig megler
Daniel Røksund, Megler
93 82 64 32
Saksnr
1512065

VEDLEGG TIL
SALGSOPPGAVEN

NØYE GJENNOMTENKT
INFRASTRUKTUR

-Reguleringsplan
-Reguleringsføresegn
-VA-plan
-Kjøpekontrakt

BUDGIVNING
Megler gjør interessenter oppmerksom på at bud ikke kan inngis på
telefonsvarer, via SMS-tekstmeldinger eller e-post. Megler er
adressat ved budgivning, Budet er derfor bindende når det er
kommet frem til meglerforetaket.
Kjøper må legitimere seg, jfr. hvitvaskingslovens bestemmelser.
Vi anbefaler at finansieringsbekreftelse blir innsendt til megler
sammen med budskjemaet.

MEGLERFORETAKETS VEDERLAG
Selger er er profesjonell part og er derfor fritatt for
opplysningsplikten for vederlag.

ØVERST:
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TOMTEKART
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VA-PLAN
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FØRESEGN

REGULERINGSFØRESEGNER
HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
GNR. 44 – BNR. 280, M.FL.
Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01
datert 22.06.05, sist revidert 08.05.08
Området er regulert til følgjande føremål:
Byggeområde, pbl. § 25.1:

Einebustader og tett/låg-bustader

Offentlege trafikkområde, pbl. §25.3:

Køyreveg, fortau/gang- og sykkelveg og anna trafikkareal

Spesialområde, pbl. § 25.6:

Friluftsområde, kommunaltekniske anlegg og
frisiktssone ved veg

Fellesområde, pbl. §25.7:

Felles køyreveg og felles leikeplass

§ 1. BYGGEOMRÅDE
1.0

Generelt

1.01

Maksimal tomteutnytting for frittliggjande einebustader og tomannsbustader (per tomt) er
BYA = 30%

1.02

Område B1 kan byggjast ut med maks. 1100 m2 golvareal BRA eksklusive evt. garasjeanlegg.
Område B2 kan byggjast ut med maks. 3650 m2 golvareal BRA eksklusive evt. garasjeanlegg.
Område B3 kan byggjast ut med maks. 2200 m2 golvareal BRA eksklusive evt. garasjeanlegg.
BYA er definert som størst lovleg bebygd areal rekna i prosent av tomtearealet (det arealet
som er sett av til byggeområde). I bebygd areal vert rekna med hovudbygning, uthus/garasje
og andre bygningsdelar slik dette er definert i Miljøverndepartementet sin veileder av 1997.
Maksimal tillate bruksareal BRA vert utrekna etter reglane i Norsk Standard 3940, Men med
fire endringar fastlagd i tekniske forskrifter kap. III § 3-5. Gareasje- og parkeringsanlegg skal
likevel ikkje reknast med i bruksarealet. Areal under overhengande balkongar/altanar skal
heller ikkje reknast med.

1.03

På plankartet er det vist byggegrenser mellom anna mot veg. I tillegg gjeld byggegrense på
4 m mot nabogrense. Garasje eller uthus kan likevel plasserast nærare nabogrensa innanfor
rammene i byggeforskriftene. Dette gjeld bygg som skal nyttast berre til garasje.

1.04

Gjerde og murar høgare enn 1 m skal godkjennast av kommunen.

1.05

Ved utbygging skal eksisterande naturtomt og vegetasjon søkjast bevart så langt råd er. Det
blir særleg lagt vekt på at store tre får stå.
Følgjande krav gjeld or tomtene 6-10, 54-56, 60 og 61:
Planering (graving, sprenging, fylling etc.) skal skje innafor byggegrense som er vist i
plankartet. Topp skjering og fot av fylling skal begge ligge innafor byggegrensene.
Ved innsending av rammesøknad eller søknad om tiltak, skal det gjerast greie for korleis desse
tilhøva er ivareteke.
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1.06

Utbygginga innafor planområdet skal vere open og med småhuskarakter. Bustadene skal
utformast slik at byggeområda samla får eit godt heilskapleg preg. Dette gjeld tilpassing av
byggevolum, stiluttrykk, materialbruk etc. Det skal nyttast fargar som passar til natura. Det er
ikkje tillate å nytta signalfargar til utvendig fargesetting.
Dersom nemnde vilkår etter kommunen sitt skjøn ikkje er tilfredstillande oppfylte, kan
kommunen avslå byggjesøknad.

1.1

Bustader

1.11

Alle som skal ha ansvar for utbygging (tiltakshavar og ansvarleg søkjar for søknad om
byggjeløyve) skal tidleg i planleggingsprosessen ha kontakt med eining for Arealbruk og
avtale førehandskonferanse i samsvar med reglane i plan- og bygningslova. I dette møtet skal
premissene for utbygginga avtalast.

1.12
a)

Einebustader
Einebustader skal vere frittliggjande og førast opp i 1 etasje og evt. loft – jamfør plan- og
bygningslova. På eigen tabell i plankartet er lista opp tomter der det også er høve til
underetasje innanfor rammene i byggeforskriftene.
Dei tomtene der det ikkje er ført opp høve til underetasje, kan underetasje vurderast/
godkjennast etter samråd med Os kommune. Det er då ein føresetnad at underetasjen er grave
ned eller tilfylt på alle sider med maks 0,5 meter synleg grunnmur.
Ved handsaming av byggemelding vert det lagt vekt på at vald hustype er tilpassa terrenget.
Situasjonsplanen skal visa tenkt arrondering av tomt med eventuelt naudsynte fjellskjeringar
og murar og korleis eksisterande naturtomt og vegetasjon som ikkje kjem i konflikt med
bustadoppføringa, blir teke vare på – jf. pkt 1.05.

b)

På tabell i plankartet er det fastsett høgde på golv 1. etasje og maksimal mønehøgd for
bustadene.

c)

For einebustader og tomannsbustader der det er gitt høve til underetasje, kan eiga bustadeining
("hageleilighet") i underetasje godkjennast. Det er ikkje høve til å seksjonere utleigedelen frå
hovudhusværet. Utleigehusværet skal ikkje overstige 60% av hovudhusværet sin storleik. For
slikt husvære skal det visast 1 parekringsplass på eigen grunn.

d)

Reguleringsplanen viser tilrådd hovudmøneretning. Evt. anna møneretning kan tillatast
dersom dette høver betre til gjeldande terrengformer og evt. tilstøytande nabobygg. Evt. anna
møneretning skal grunngjevast og dokumenterast i byggesøknaden.

e)

Mønehøgd på garasje skal ikkje overstige 5,5 meter rekna frå høgde på ferdig golv. Ingen
delar av garasjen kan innreiast/nyttast til bustadføremål

1.13
a)

Tett/låg-bustader
Tomtane som på planen er disponert til tomannsbustader skal førast opp i 1 etasje og evt. loft –
jamfør plan- og bygningslova. På eigen tabell i plankartet er lista opp tomter der det også er
høve til underetasje innanfor rammene i byggeforskriftene.
Dei tomtene der det ikkje er ført opp høve til underetasje, kan underetasje
vurderast/godkjennast etter samråd med Os kommune.
Det er då ein føresetnad at underetasjen er grave ned eller tilfylt på alle sider med maks 0,5
meter synleg grunnmur.
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Ved handsaming av byggemelding vert det lagt vekt på at vald hustype er tilpassa terrenget.
Situasjonsplanen skal visa tenkt arrondering av tomt med eventuelt naudsynte fjellskjeringar
og murar og korleis eksisterande naturtomt og vegetasjon som ikkje kjem i konflikt med
bustadoppføringa, blir teke vare på – jf. pkt 1.05.
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b)

I byggeområda merka B1, B2 og B3, skal Utbyggingsplan godkjennast av Os kommune – Det
faste utvalet for plansaker, før utbygging. I plankartet er ei tenkt utbygging illustrert. Denne er
retningsgjevande for utforminga av den endelege utbyggingsplanen. Maks mønehøgder som er
påført plankartet, er bindande for utbygginga.
Utbyggingsplanen skal vise planlagde bygg i samanheng med omkringliggjande terreng og
bygningar. Planen skal vise planlagd adkomst, parkeringsplassar, evt. garasjeanlegg,
gjesteparkering, gangvegar og leikeplassar. Planen skal definere alle fellesareal og kven dei er
felles for.

c)

For område B1 kan bustadbygningane innafor graden av tomteutnyttinga, førast opp i 2
etasjar. Det må leggjast vekt på god terrengtilpassing og utbyggingsplanen må gjere greie for
denne tilpassinga. Parkeringsplassar skal så langt råd er opparbeidast i garasjeanlegg under
bustadene. Slik parkeringskjellar skal ikkje reknast med i talet på etasjar.

d)

For område B2 og B3 kan bustadbygningane innafor graden av tomteutnyttinga, normalt førast
opp i 2 etasjar; men 3 etasjar kan godkjennast dersom det i utbyggingsplanen kan
dokumenterast god tilpassing til terreng og landskap. Parkeringsplassar skal så langt råd er
opparbeidast i garasjeanlegg under bustadene. Slik parkeringskjellar skal ikkje reknast med i
talet på etasjar.

1.14

Utbygging kan ikkje skje før vegar, fortau og gangvegar er bygd i samsvar med
reguleringsplanen og tekniske anlegg til og langs tomta er opparbeidde. Ved utbygging av
område for tett/låg bustader, kan dette likevel fråvikast etter særskild avtale med eining for
Arealbruk. Området kan byggjast ut i etappar. Plan for evt. etappevis utbygging skal
godkjennast av eining for Arealbruk.

1.15

Det skal leggjast stor vekt på tilpassing til landskap og eksisterande miljø. Tap av utsikt m.m.
for eksisterande bygningar skal gjerast så liten som praktisk mogeleg.

1.16

I samsvar med planen skal tilkomstveg og parkeringsplassar setjast av på eigen grunn.

1.17

Parkeringsplassar skal opparbeidast i samsvar med krav i kommunal norm vedteke i Os
kommunestyre 14.06.05.

§2

OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE.

2.1

Offentlege trafikkområde skal opparbeidast som vist i planen og elles i samsvar med reglane i
kommunalteknisk norm for Os kommune.

2.2

Vegskjeringar mot byggeområde og fellesareal som skal nyttast til leik ol., skal vera sikra med
gjerde før området vert teke i bruk.

§3

SPESIALOMRÅDE

3.1

Områda Fr1 – Fr5 skal sikre vern av eksisterande terrengformer og vegetasjon i dei strandnære
områda mot Halhjemsosen og mellom byggeområda.
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3.2

Forutan vanleg vedlikehald av skog og vegetasjon, leik og stiar, er tiltak som kan endre
friluftsområda sin karakter ikkje tillate.

3.3

Området som i planen er merka S1 skal nyttast til kommunaltekniske anlegg.

§4

FELLESOMRÅDE

4.1

Felles tilkomstvegar skal opparbeidast i dei bredder som er fastsett i planen og elles i samsvar
med gjeldande kommunalteknisk norm for Os kommune.
Veg C er felles for tomtene 1 - 18.
Veg D er felles for tomtene 19 – 20 og byggeområde B1.
Veg E er felles for tomtene 21 – 24.
Veg F er feles for tomtene 25 – 27 og 29.
Veg G er felles for tomtene
Veg H er felles for tomtene 36 – 37.
Veg I er felles for tomtene 43 og 45 - 50.
Veg K er felles for tomtene 53 – 58.
Veg L er felles for tomtene 65 – 69
Veg M er felles for tomtene 63 – 64 og byggeområde B3.
Bustadtomtene pliktar drift og vedlikehald av veganlegga slik det er lista opp ovanfor med ein
part for kvart husvære. Dette tyder at til dømes bustader med 2 husvære (kjellarhusvære +
hovudhusvære) pliktar drift og vedlikehald av fellesvegar etc. tilsvarande 2 einingar.

4.3

Felles leikeplassar skal vere ferdig tilrettelagde før bygging på tilstøytande bustader tek til.

4.4

Fellesområda som i planen er merka med Fe1 – Fe8 skal opparbeidast som nærleikeplassar.
Verdifull vegetasjon og eksisterande tre skal takast vare på. Plassane er felles for alle
bustadeiningane i planområdet.

§5

FELLESFØRESEGNER

5.1

Før utbygging skal det setjast av tomt(er) for trafokiosk(ar) etter tilvising frå BKK og
godkjenning frå eining for Arealbruk

5.2

Før utbygging skal detaljplanar for tilrettelegging av VVA-anlegg og veglys godkjennast av
eining for Arealbruk og eining for Kommunalteknikk.
Ingen kan starta bygging på tomtene før vegar m/vegljos og felles parkeringsareal er ferdig
opparbeidd og asfaltert, samt at vassforsyningsanlegg, avlaupsanlegg og overvassanlegg er
ferdig opparbeidd og alt saman godkjend av eining for kommunalteknikk.

5.3

Straum, telefon- og evt. TV-kablar skal i størst mogeleg grad samordnast med øvrige tekniske
anlegg.

5.4

Nødvendig frisikt i vegkryss etc. skal vera opparbeidd når veganlegga blir tekne i bruk.

5.5

I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid, planting o.a. som er til
hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

5.6

Vegskråningar skal setjast i stand med planting/tilsåing, samstundes med ferdigstilling av
bustadfeltet.
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FØRESEGN
5

5.7

Eksisterande vegetasjon skal i størst mogeleg grad vernast. Tynning av skogen og høveleg
skjøtsel kan likevel utførast etter samråd med Os Bygg og Eigedom AS/Os kommune.

5.8

Etter at denne reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er godkjent, kan det ikkje
gjerast privatrettslege avtalar som er strid med planen og føresegnene.

Os, den 22.06.05
Sist revidert 08.05.08
Godkjent av Os kommunestyre i møte den ……………, sak ……/……...
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REGULERINGSPLAN
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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TIPS TIL BOLIGKJØPER
Viktige egenskaper med den nye boligen
Lag en liste over hva du ønsker med den nye boligen. Ikke alt kan innfris. Lag
prioriteringer over hva som er mest viktig for deg.
Lokalkunnskap om nærmiljøet
Gjør deg kjent med prisnivået og tilbudet i det området du ønsker å bo i.
Kontakt gjerne en megler fra Eiendomsmegler Vest for oversikt over prisnivået
og hva som er til salgs i området.
Økonomiske rammer
Ha en klart bilde av dine økonomiske rammer før du går på visning, og sørg for
å ha finansieringen i orden. Husk og inkluder kjøps- og salgsomkostninger i din
totalvurdering. Be om gratis meglertakst fra Eiendomsmegler Vest så vet du
hvor mye boligen din er verdt. Det er kjøpers ansvar at kjøpesummen kommer
på meglers konto innen avtalt tid.
Kakuler med vedlikehold og rehabilitering
Vurder merkostnadene hvis du kjøper eldre bolig og ta høyde for
oppussingsbehov. Vær oppmerksom på at i de tilfeller der selger har tegnet
ESF dekker ikke denne mangler oppstått pga. boligens alder eller slitasje.
Viktig kunnskap om boligen
Spør megler og selger om forhold i nabolaget. Ansvaret for negative sider
ved boligen som er nevnt i salgsoppgaven og taksten går automatisk over på
kjøper. Det er derfor viktig å lese salgsdokumentene nøye før visning og vær
godt forberedt til å stille spørsmål på visning. Ta gjerne med fagfolk på visning,
og gå nøye gjennom boligen. Boligen kan bli solgt raskt, og kjøper kan ikke
reklamere på forhold som burde vært sett ved vanlig besiktelse.

Budgivning
Det første budet skal alltid være skriftlig til megler. Dersom det er flere
som skal stå som eiere må begge parter signere på budskjemaet. Bud kan
forhøyes pr telefon. Husk å skriv på budskjemaet ønsket overtakelsesdato,
finansieringsplan og akseptfrist. Vær tilgjengelig på telefon under hele
budprosessen. Megler hos Eiendomsmegler Vest er behjelpelig med å gi deg
råd i kjøpsprosessen.
Overtagelse
Dette er tidspunkt for den formelle eiendomsoverdragelsen. Fra dette
tidspunkt er boligen ditt ansvar. Sjekk utvasking, tilbehør og tekniske
innretninger på overtagelsen. Sørg for å få alle nøkler av selger. Det er en
forutsetning for overtagelsen at kjøpesum og omkostninger er innkommet til
meglers klientkonto. Dette ordner banken din.
Den gode handelen
Kjøper du gjennom Eiendomsmegler Vest er vår klare målsetning at du skal bli
en lykkelig boligkjøper. Det skal rett og slett være en handel du kan leve med.

Lykke til med ny bolig!

LØSØRE OG TILBEHØR VED KJØP AV BOLIG
Partene har i utgangspunktet full frihet til å avtale hva som skal følge
med eiendommen ved salg. I henhold til avhendingsloven § 3-4 skal
eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr
som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme
gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt
tilpasset bygningen. Tilbehøret overtas i den stand det var ved besiktigelsen.
Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen
ved salg, må selger sørge for at dette blir formidlet til kjøper før bindende
avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i
salgsoppgaven. NEF og EFF sin normgivende liste over løsøre og tilbehør
som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av
markedsføring eller er avtalt:
1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger
likevel ikke.
2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner,
uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger
likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte
varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG, TV-antenner og fellesanlegg for TV,
herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette
særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med.
5. BADEROMSINNREDNING, Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle
fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder
håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.
6. SPEILFLISER, uansett festemåte.
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7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og
knagger.
8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne
hyller og eventuell kjøkkenøy.
9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig
solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.
10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg.
11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange.
12. LYSKILDER, kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng
og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper,
krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger
likevel ikke med.
13. BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at
avtalen kan overdras til kjøper).
14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse.
15. POSTKASSE.
16. PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i
fastmonterte kasser og lignende.
17. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste
utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.
18. OLJE-/PARAFINFAT, eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes
direkte mellom partene per overtakelsesdato.
19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis.
20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt
21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der
dette er påbudt. Det er hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret
forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

OM BUDGIVNING
FORBRUKERINFORMASJON OM
BUDGIVNING
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 forbruker-myndighetene
og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.
Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet
budgivning
Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,
herunder om relevante forbehold.
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum,
budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et
bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av
nåværende bolig osv. 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 ikke megleren
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.
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5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler.
Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer
bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for
at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor
oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne
orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.
8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes
uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.
9. 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.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde.
Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.
Viktige avtalerettslige forhold:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fasteiendom.
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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RIV UT

BUDSKJEMA
Dette budskjemaet kan leveres til meglerkontoret
eller sendes pr. faks. Skjemaet kan også sendes pr.
e-mail dersom budet er scannet med signatur. Før
bud sendes inn anbefaler vi at megler varsles på
telefon.

BUDGIVER 1

Navn
Fødselsnr (11 siffer)
Nåværende adresse
Postnr/poststed

FOR EIENDOMMEN

Tlf (privat/arbeid)

Halhjem 3, trinn 2, Eneboligtomter
5200 OS

E-post

GNR: 44

BNR: 280

SNR:

FAKSES TIL

56 57 00 16
JEG/VI LEGGER HERVED INN ET BUD PÅ
KR
SKRIVER KRONER

Underskrift
Dato
BUDGIVER 2

Navn
Fødselsnr (11 siffer)
Nåværende adresse
Postnr/poststed
Tlf (privat/arbeid)
E-post

+ off. gebyrer, øvrige omkostninger samt evt. andel
fellesgjeld i henhold til salgsoppgaven.

Underskrift
Dato

BUDET GJELDER TIL (dato og klokkeslett)
FINANSIERING

ØNSKET OVERTAKELSESDATO
EVENTUELLE FORBEHOLD

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om
min/vår finansiering:
Långiver
Kontaktperson
Långiver
Kontaktperson
Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr

Jeg/vi bekrefter å ha lest ”Forbrukerinformasjon om
budgivning” (se forrige side) samt hele prospektet og
godtar betingelsene.

          Jeg/vi ønsker tilbud om lån, og tillater at skjemaet
oversendes Sparebanken Vest.
Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring er en forsikring
megler anbefaler. For mer informasjon, kontakt megler.
Budgiver erklærer at ikke budgivers nærstående er ansatt
hos Eiendomsmegler Vest.

LURER DU PÅ NOE?
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Ta kontakt med megler!
Daniel Røksund Mob: 93 82 64 32

1

TLF 05555

EIENDOMSMEGLER VEST

|

FRENDE FORSIKRING

|

NORNE SECURITIES

|

BRAGE FINANS

|

KYTE NÆRINGSMEGLING

Foto: Bent René Synnevåg

SPV. no

Vi er der for deg når du skal kjøpe ny bolig
Boligbytte er stort og viktig for oss alle. Da er det godt å vite
at Sparebanken Vest er et stort trygt finanshus med over 800
flinke medarbeidere. Men slike viktige økonomiske diskusjoner
tror vi du ønsker å ta ansikt til ansikt, og aller helst med en du
kjenner. Det er derfor vi har over 60 kontorer – slik at vi kan være
nær deg der du jobber eller bor.
I tillegg til vanlige banktjenester, lån og sparing tilbyr vi
deg forsikring, pensjonssparing, verdipapirhandel og mer
avanserte plasseringstjenester. Prøv gjerne vår nye nettbank og
boliglånskalkukatoren på spv.no/boliglaan.

Vi finansierer Vestlandet
Gjennom Eiendomsmegler Vest formidler vi også flere tusen
boligbytter hvert eneste år. I dag låner omkring 250.000
vestlendinger til sammen 60 milliarder kroner for å finansiere
sine hus og hjem. Det har folk på Vestlandet gjort i gode
og urolige tider – helt siden 1823. Vi er herfra – det gjør en
forskjell.
Velkommen til en trygg bolighandel med gode
finansieringsløsninger.

Spør oss! Våre rådgivere på Os gir deg gode råd om finansiering og forsikring når du skal bytte bolig.

Benedikte Toftesund

Synnøve Midthun

Birthe Norstrand

benedikte.toftesund@spv.no
Tlf: 56 57 00 10

synnove.midthun@spv.no
Tlf: 56 57 00 04

birthe.norstrand@spv.no
Tlf: 56 57 00 00
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SELGE BOLIG?
Velg faglig tyngde, lokalkunnskap og et solid markedsføringsapparat når du skal
selge bolig, da står du litt sterkere i en veldig viktig handel.

Ring oss på 05560 og be om
Gratis Meglertakst

Daniel Røksund
Megler
Direkte 55 21 69 53 Mobil 93 82 64 32
E-post daniel.roksund@emvest.no

Eiendomsmegler Vest AS
Brugården, 5200 OS
Org. nr: 940 434 254 MVA
Sist oppdatert: 15.06.2012

www.emvest.no

