
EIKEFJORD BRYGGE

15 prosjekterte leiligheter med eksklusiv beliggenhet i Eikefjord

EIKEFJORD BRYGGE
Fast pris fra-til:
1 950 000 - 6 170 0000

P-rom fra-til: 32 - 123 m2

Bra fra-til: 39 - 157 m2



Innledning
Bilder av eiendommen
Illustrasjoner av leilighetene
Orientering om prosjektet
Vilkår
Prisliste og betalingsplan

Plantegninger
Nabolagsprofil
Budskjema
Forbrukerinfo om budgivning
Fremgangsmåten ved budgivning

EB



Tore Berqvam

tore.berqvam@garanti.no
Eiendomsmegler MNEFEiendomsmegler MNEF

Ansvarlig megler:
Raymond Sandøy

raymond.sandoy@garanti.no

Ansvarlig megler:

NØKKELINFORMASJON

EB

Velkommen til Eikefjord Brygge.  

Vi har gleden av å presentere 15 nye leiligheter i Eikefjord
sentrum.  

Se oversikt over ledige leiligheter på www.finn.no og ta
gjerne kontakt med oss om prosjektet!

Adresse Eikefjord Brygge i Vikavegen 19

Leilighetspriser Fra kr. 1 950 000,- til kr. 6 170 000,-

Omkostninger Dokumentavgift kr. 2 500,-  (regnes av

andel tomteverdi som for denne seksjon

utgjør kr. 100.000,-)

Tinglysning av skjøte kr. 525,-

Tinglysning av pantedokument kr. 525,-

Totale omkostninger 3 550,-

Felleskost. inkluderer Felleskostnader er ikke fastsatt, men

inneholder normalt andel av

bygningsforsikring, utvendig vedlikehold,

drift av heis, renhold og strømforbruk i

fellesareal og kommunale avgifter eks.

eiendomsskatt.  

Erfaringsmessig ligger felleskostnader for

slike leiligheter på ca. 25 kr. pr. kvm. BRA. 

Budsjett og felleskostnader for første

driftsår blir fastsatt av

generalforsamlingen i sameiet. 

Kommunale avgifter Kommunale avgifter eks. eiendomsskatt

er inkl. i estimerte felleskostnader.

BRA/P-ROM Fra 39 til 157 kvm. / Fra 32 til 123 kvm.

Antall soverom fra-til Fra 1 til 4 soverom.

Eierform Eierseksjon.

Boligtype Eierleilighet.

Byggeår Forventet oppstart 2019 - 2020.

Energimerke Energiattest vil bli utstedt av selger før

overtagelse.

Garasje/parkering Hver seksjon får fast parkeringsplass i

felles garasje.

Tomt 2 975 kvm. felles eiet tomt.
Tlf: 955 59 444 Tlf: 961 19 696



15 nye leiligheter i Eikefjord sentrum. Her bor du nær sjøen med kort gangavstand til
alle fasiliteter og sentrumsfunksjoner i Eikefjord. 

Eikefjord Brygge ligger like ved dagligvarebutikk, skole, barnehage, flerbrukshall,
båthavn og badestrand. Flere av leilighetene har en spektakulær utsikt rett på
fjorden og gode solforhold til sent på kveld. Rett utenfor inngangsdøren kan du ta
turstien til Eikefjordstøylen og videre til Hovlandsstøylen eller legge kajakken rett
på fjorden og padle av sted. 

Eikefjord ligger midt mellom Førde og Florø og er slik sett et ypperlig valg om du vil
bo med kort avstand til daglige tjenestebehov og arbeidsmarkedet i Sunnfjord.
Kombinert med enkel tilgang på den rike naturen i fjord- og fjellandskapet i
nærområdet har du den ideelle kombinasjon av sentral og landlig beliggenhet.

Beliggenhet

Eikefjord Brygge
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Leilighetene får innvendige overflater
med laminatgulv og fliser på gulv i
baderom. 

I stue, kjøkken, gang og på badet blir det
levert vannbåren gulvvarme som styres
av termostater i hvert rom. 

Innvendige vegger unntatt på bad og
vaskerom får gipsplater med slette og
hvitmalte strier. På bad og vaskerom
leveres baderomsplater med
flismønster.  

Himlinger leveres med slette og malte
gipsplater. 10 stk. LED-downlights kan i
hver leilighet plasseres etter kjøpers
ønske, forutsatt at kjøp finner sted før
installasjon. 

Det blir levert slette taklister, gulvlister
og listverkt rundt dør- og vinduskarmer. 

Kjøkkeninnredning leveres av JKE med
hvite og slette fronter og laminert
benkeplate. Hvitevarer inngår ikke i
leveransen men det settes av plass og

monteres opplegg for frittstående
kjøleskap og integrert oppvaskmaskin,
stekeovn og platetopp. 

Bad leveres med 120 cm. hvit innredning
med heldekkende hvit servantplate,
veggfestet WC, tohodet dusjbatteri og
90x90 cm. dusjvegger som kan felles
inntil veggen. 

Det leveres dobbelt garderobeskap på
ett av soverommene og enkelt skap på
øvrige soverom. 

Leilighetene får en tiltalende standard
med et moderne utrykk og materialvalg
av høy kvalitet.

Standard
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Arealer:
Fra BRA 39 m2 og P-Rom 32 m2 til
BRA 157 m2 og P-Rom 123 m2.

Betegnelse
Gnr. 55, Bnr. 37 i FLORA kommune
(Knr. 1401).   

Eieform
Eierseksjon.

Byggeår
Forventet oppstart 2019-2020.

Priser
Fra kr. 1 950 000,- til kr. 6 170 00,-
+ omk.

Fellesgjeld
Kr. 0,-

Garasje/parkering
En fast parkeringsplass til hver
bolig i felles garasjeanlegg.

Felleskostnader
Estimert fra kr. 995,- til 3 932,- pr.
mnd.

Felleskostnader inkl
Felleskostnader er ikke fastsatt,
men inneholder normalt andel av
bygningsforsikring, kommunale
avgifter eks. eiendomsskatt,
utvendig vedlikehold, drift av heis,
renhold og lys i fellesareal,
forretnignsførsel og evt. andre
felles driftsutgifter til sameiet. 

Erfaringsmessig ligger
felleskostnader for slike leiligheter
på ca. 25 kr. pr. kvm. BRA. Budsjett
og felleskostnader for første
driftsår blir fastsatt av
generalforsamlingen i sameiet.

Innhold
Leilighetene er i varierende
størrelse og inneholder stue/
kjøkken, bad/vaskerom, gang og
1-4 soverom.  

Noen av leilighetene har separat
vaskerom. Alle leilighetene får
egen altan og bod med tilkomst fra
fellesarealet i bygget eller
utvendig fra  privat altan. 

Se tegninger over leilighetene i
FINN-annonsen eller i
salgsoppgaven.

Adkomst
Eiendommen vil få tilkomst fra
Vikavegen til felles garasjeanlegg
med innkjøring i bygget.

Tomten
Areal 2 975 m2 eiet fellestomt
med flytebrygge som disponeres
av sameiet. Flytebrygge på tomten
overtas av sameiet og disponeres
således av kommende eiere.

Bebyggelse
I bygningen vil det være 3 etasjer
med leiligheter som har felles
garasje i 1. etasje. Del av 1. etasje
mot øst er avsatt til næringslokale. 

Utbygger står fritt til å
omdisponere areal avsatt til
næringsformål til boligformål
forutsatt godkjenning fra offentlig
myndigheter.

Sameiet
Eiendommen vil bli organisert som
et seksjonert sameie iht. Lov om
eierseksjoner, med 15
boligseksjoner og en
næringsseksjon. 

Drift av sameiet
Det vil bli utarbeidet vedtekter for
sameiet som regulerer forholdet
mellom seksjonseierne.
Flytebrygge på tomten overtas av
sameiet og disponeres således av
kommende eiere. Regulering og
drift av hvordan flytebryggen og
evt. fremtidig kaianlegg skal
disponeres må nedfelles i sameiets
vedtekter. Selger vil inkalle til
stiftelsesmøte og bistå med
gjennomføring av dette. På møtet
skal det velges et styre som vil stå
for den daglige driften av sameiet.

Adgang til utleie
Hver enkelt seksjonseier råder over
sin seksjon og står i
utgangspunktet fritt til å leie ut
leiligheten. En må likevel påregne å
melde leietaker til styret for
godkjenning dersom det kreves i
sameiets vedtekter.

Oppdragsnr.
1-5001/19

Adresse
Eikefjord Brygge,
6940 EIKEFJORD

Eikefjord Brygge
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Oppvarming
Boligene leveres med
termostatstyrt, komfortabel og
energiøkonomisk  vannbåren
gulvvarme i stue, kjøkken, gang,
vindfang og bad. Varmtvann til
anlegget leveres fra et felles luft til
vann varmepumpeanlegg. Anlegget
leverer også varmt forbruksvann til
boligene. 

Det monteres forbruksmåler til
hver leilighet, der forbruk
faktureres seksjonseierne i
sameiet. 

Leilighetene leveres med balansert
ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinning.

Vann/veg/kloakk
Offentlig tilknyttet.

Offentlige planer
Reguleringsplan for Vikavegen 19.

Rettigheter og forpliktelser
Sameiet har legalpant for 1X
grunnbeløpet for ubetalte
felleskostnader i sameiet.

Dyrehold
Det er p.t. ikke fastsatt regler for
dyrehold. Evt. husordensregler kan
inneholde slike bestemmelser.
Husordensregler kan vedtas av
sameiet.

Godkjennelse
Sameiet kan vedtektsfeste at nye
seksjonseiere skal godkjennes av
sameiets styre. Godkjenning kan
kun nektes om det foreligger saklig
grunn.

Overtagelse
Leilighetene forventes ferdigstilt
innen 24 mnd. fra byggestart.
Byggestart regnes fra den dato
forbehold om finansiering,
forhåndssalg og rammetillatelse
frafalles av utbygger.

Ferdigattest
Det blir utstedt ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse før
overlevering av leilighetene.

Forretningsfører
Sameiet har p.t. ikke opprettet
forretningsfører.

Bankgarantier
Umiddelbart etter budaksept vil
selger stille bankgaranti ovenfor
kjøper for fullføring av prosjektet
og garantiforpliktelser jfr.
Bustadoppføringslova §12. Dette
gjelder ikke ved kjøp etter fullført
prosjekt.  

Ved innkreving av
forskuddsbetaling iht.
betalingsplan vil selger stille
bankgaranti ovenfor kjøper som
sikkerhet for forskuddsbetaling av
kjøpsum jfr. Bustadoppføringslova
§47.

Omkostninger
I tillegg til kjøpsum påløper
følgende kostnader: 

2,5% dokumentavgift av andel
tomteverdi. 
Tinglysning av skjøte: kr. 525,- 
Evt. tinglysning av pantobligasjon:
kr. 525,-

Betalingsvilkår

Se vedlagte betalingsplan i
salgsoppgaven. Fullt oppgjør for
kjøp av leiligheten skal innbetales
til meglers klientkonto senest to
virkedager før overtagelse.

Ansvarlig megler
Raymond Sandøy
Mobil: 955 59 444
E-post:
raymond.sandoy@garanti.no

Tore Berqvam 
Mobil: 961 19 696 
E-post: tore.berqvam@garanti.no 

Avtalt vederlag fra oppdragsgiver
til eiendomsmegler
Salgsvederlag pr. leilighet:  
kr. 37 000,- 
Etableringsgebyr: kr. 25 000,- 

Det er gjort avtale om at
oppdragsgiver dekker meglers
direkte dokumenterbare utlegg i
forbindelse med oppdraget og
bestilt markedsføring.

Energimerking
Det vil fremlegges energiattest før
ferdigstillelse jf. Forskrift om
energimerking av bygninger og
energi-vurdering av tekniske
anlegg (energimerkeforskriften)
§7.

Produksjonsdato
18.09.2019
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Vilkår
De opplysninger som fremgår av
denne salgsoppgave er i hovedsak
gitt av byggherre og fra andre
tilgjengelige kilder. Selv om megler
har oversikt over de forhold som er
av betydning, og som er tilgjengelig
via relevante registre og arkiver, har
interessenter anledning til selv å
foreta de undersøkelser som de
mener er vesentlige for eventuelle
bud/kjøp av eiendommen.

Herunder f.eks.
• Besiktige dokumentene
• Undersøke vann- og
   kloakkfohold
   (teknisk etat i kommunen)
• Undersøke reguleringsforhold
   (teknisk etat i kommunen).

Øvrige vilkår fremgår av
Byggebeskrivelse og
kjøpsbetingelser
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1. Orientering om
prosjektet
1.01 Arkitekt
Salt Arkitetekter AS har utarbeidet forprosjektet. 

Aaland Arkitektkontor AS vil håndtere prosjektet
videre ved detaljprosjektering og evt. omtegning av
leiligheter for kjøpere.

1.02 Selger
Prosjektutvikling Vest AS 
Org. nr. 990 825 106 

v/ Ole Jørgen Heggheim 
Tlf: 40 41 55 01 
E-post: ojh@prosjektutviklingvest.no 

v/ Margunn Ramstad 
Tlf: 57 72 03 00. 
E-post: mr@haraldkapstad.no 

1.03 Prosjektets art og omfang
Prosjektet består av ett bygg på 3 etasjer med 15
leiligheter i 1. til 3. etasje, en næringsseksjon i 1.
etasje og felles garasjeanlegg. Utbygger står fritt til
omregulering av næringsareal til boligformål. 

Heis- og trapperom blir oppført mellom etasjene. Det
legges til rette for sykkelparkering og felles
søppelhåndtering.

1.04 Tidsplan
Byggearbeidene forventes igangsatt i løpet av 2019 -
2020. 

Leilighetene er beregnet ferdigstilt etter en forventet
byggetid på 24 mnd.

1.05 Forbehold vedr. framdrift
Selger tar forbehold om offentlig godkjenning for
prosjektet iht. søknad. Selger tar forbehold om at
salgsmål på minimum 70% av den totale
leilighetsverdien blir nådd og at det på grunnlag av
oppnåd salgsmål gis finansiering til byggeprosjektet.

Selgers forbehold forventes avklart innen utgangen av
2020. Såfremt selgers forannevnte forbehold ikke er
avklart og bygging ikke er igangsatt innen 31.12.2020
står selger og kjøper fritt til å heve avtalen eller bli
enige om å forlenge kontraktsforholdet.  

En kjøpsbekreftelser er å anse som bindende frem til
kontrakt blir skrevet og forbehold avklart.

1.06 Andre forbehold
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og
salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å
beholde leiligheter selv.  

Leilighetene selges til fast pris. For inngåtte
kjøpsavtaler skal kontraktssummen ikke
indeksreguleres før byggestart eller i byggeperioden. 

Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og
avgifter: Herunder en eventuell økning av mva.,
dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

Dokumentenes rangeringsordning:
1. Bindende kjøpsbekreftelse.
2. Byggebeskrivelse og kjøpsbetingelser.
3. Tegninger/brosjyremateriell
Dvs. beskrivelser i dette skriv går foran tegninger og
brosjyremateriell.

Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og
3D-tegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da
disse kan avvike fra leveransen.

Eksakt areal på den enkelte leilighet kan først
fastlegges etter at detaljprosjektering er avsluttet.
Ved vesentlige avvik vil kjøper bli varslet om endring i
areal og få tilbud om prisavslag eller å fratre avtalen
dersom arealavviket er til vesentlig ugunst for kjøper.

Tillegg til kontrakt:
Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som
skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske
forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for
overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette
forhold ved evt salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann,
vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt
oppmerksom på at dette gir selger rett til en
tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor
kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av
nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke
dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik
forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper
rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og
ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir
varslet iht. avtalt frist i kjøpekontrakt.

1.07 Kontraktsbetingelser
Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er

Kjøpers sign.
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bestemmelsene i Bustadsoppføringslova – henholdsvis
Avhendingslova – alt ettersom kjøpet er foretatt i
byggetiden eller etter ferdigstillelse. Dersom kjøper
ikke er forbruker reguleres kjøpet etter
avhendingslova.

Såfremt kjøper skulle ønske å omsette
kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under
forutsetning av at selger får en tilfredsstillende
dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme
rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts
kjøper, herunder en for selger tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt.
inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Selger betinger seg
et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på
kr. 25 000,- inkl. mva. ved slik omsetning til ny kjøper.

Kjøper er gjort kjent med at alle frihåndstegninger i
perspektiv, 3D-tegninger, planer og bilder i prospekt er
av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde
innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen.

2. Generelle
forutsetninger
Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard
som inngår i leveransen og omfatter komplett
leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen
utføres i henhold til gjeldende forskrifter og
standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke
bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende:

• Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til
grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig
gjelder Byggeforskriftene TEK17 og NS 3420
normalkav PB, PC og PD.  

Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre
endringer i materialvalg og/eller løsninger på
konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som
prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av
nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å
kreve prisøkning.

Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige
endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter
byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed.

Offentlige forhold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes

servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet.

Etablering av sameie
Leilighetsbygget vil bli seksjonert før overtagelse.
Kjøper må akseptere at det blir utarbeidet
sameievedtekter og eventuelt husordensregler ved
etablering av sameie.

3. Leveransestandard
fellesanlegg
3.01 Generelt
Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke
ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.:
• Trapper, heis og korridorer.
• Tilkomstveier, parkeringsplass, felles uteområde og
andre utvendige arealer.
• Boder/tekniske rom.
• Utvendige tak og fasader.

3.02 Trapper og heis
Hovedtrapp og heissjakt i betong eller stål. Prosjektet
leveres med heis.

3.03 Balkonger/svalgang/korridorer
Leilighetene har adkomst fra felles korridorer til
trapp/heisanlegg fra gateplan/garasjeanlegg. 

Korridorene får flislagt gulv. Veggoverflater og tak får
sparkla og hvitmalte overflater. 

Armaturer i felles koridorer og trapperom blir styrt av
bevegelsessensor. Det blir montert elektriske
døråpnere for hovedinngasdør til leilighetsbygget og
dører mellom parkeringsanlegg og felles gang.  

Altaner blir oppført i hovedsak som trekonstruksjon
med glassrekkverk med feste og håndlist i galvanisert
stål. Dekke på altanen blir levert med Møre Royal
terrassebord.

3.04 Parkering
Leilighetene vil få en fast parkeringsplass i felles
garasjeanlegg. Garasjeanlegget blir levert med dekke
av asfalt eller betong, malte vegger og betongtak. Det
blir montert belysning i garasjeanlegget og i felles
boder/teknisk rom. Garasjeanlegget får elektrisk
portåpner.

Kjøpers sign.
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3.05 Boder
Hver leilighet vil få egen låsbar bod.

3.06 Uteareal
Eksteriørmessig utrykk fremkommer av
perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt, men kan
bli endret etter påkrav fra offentlige myndgiheter eller
av arkitekt. Dette gir ikke rett til endring i kontrakt
eller pris.

3.07 Grunnarbeider og fundamenter
Bygget blir fundamentert på betongsåle.

3.08 Bæresystemer og utvendig fasade
Fundamenter i betong. Dekker mellom leiligheter
utføres i betong. Dekke over parkeringsanlegg leveres
i betong. Bærende vegger vil bli utført i betong eller
som doble stenderverksvegger i leilighetsskiller. Det
meste av ytterveggene vil bli bygget i tre med utvendig
trekledning av Møre Royal kledningsbord eventuelt
med innslag av fibersementplater.

4. Leveransestandard
leiligheter
4.01 BESKRIVELSE
Viser til plantegninger og spesifikasjoner for hver
leilighetstype i dette prosjektet. Der det er
uoverenstemmelser, er det spesifikasjonen som
gjelder.

Dvs at det i utgangspunktet ikke leveres inventar og
utstyr slik som vist på tegninger med mindre de er
spesifikt beskrevet i leveransebeskrivelsen. 

Vinduer, dører, vegger kan bli endret under
prosjekteringens gang. Mindre endringer skal ikke gå
utover kvaliteten til leiligheten.

4.02 INNREDNINGER
Egne tegninger for kjøkken og bad kan hentes hos
utbygger, og vil bli del av kontraktsgrunnlaget.

Kjøkken:
Det leveres kjøkkeninnredning i hht. egen
kjøkkentegning.
Kjøkken leveres av JKE og er av typen Nordic Inline
Basic White. Innredningen leveres med hvite fronter,
Håndtak i grå børstet overflate. Synlige frisider, sokler
og lyslister er i samme utførelse. Laminat benkeplater

30 mm. med rett laminat forkant. Brede og praktiske
60 cm. eller 50 cm. skuffeseksjoner. Toppmontert vask
levert av Franke. Det blir levert ventilatorskap
"slimline" ventilatorer og uttak for oppvaskmaskin. Det
blir levert skap for integrert stekeovn og platetopp.
Det blir avsatt plass til frittstående kjøleskap og
oppvaskmaskin. Montering til vann og avløp for
oppvaskmaskiner er ikke med i leveransen. Stekeovn,
platetopp, oppvaskmaskin, kjøleskap og andre
hvitevarer er ikke inkludert i leveransen.

Bad:
Bad leveres med 120 cm. hvit baderomsinnredning
med heldekkende hvit servantplate og ettgrepts
blandebatteri. Dusjløsning leveres med 90x90 cm.
rette dusjvegger med innfellbare dører, ettgreps
blandebatteri og dusjgarnityr. Bad leveres med
veggfestet WC og 120 cm. bredt speil. 

Garderobe: 
Det leveres 2 stk. 99,9x 206,8 cm. garderobeskap i
glatt hvit utførelse på ett soverom i hver bolig. På de
øvrige soverommene leveres 1 garderobeskap. Ut over
dette leveres ingen skap eller garderobeinnredning.

4.03 GENERELT
Vinduer:
Alle vinduer leveres med energiglass montert i
trekarmer. Vinduene får utvendig aluminiumskledning
slik at det kreves lite vedlikehold.

Vegger:
Yttervegger utføres i treverk med utvendig kledning av
Møre Royal bestandige kledningsbord som krever lite
vedlikehold. Innvendige vegger, unntatt på bad og
vaskerom får gipsplater med overflater av slette og
hvitmalte strier. Fokusvegger i andre farger er tilvalg.
Vegger i baderom leveres med Fibo Trespo
baderomsplater. 

Himlinger og tak: 
Himlingene i leiligheten leveres med overflater av
malte gipsplater. Med i leveransen er det for hver
leilighet inkludert 10 stk. LED spotter som kan
plasseres etter kjøpers ønske forutsatt at kjøp finner
sted før installasjon. Yttertak vil bestå av takelement
med tekking i grå takfolie. Takrenner, nedløp og sluk
blir tilkoblet utvendig avløpssystem. 

Gulv: 
Leilighetene blir levert med Pergo laminatgulv eller
tilsvarende. På bad leveres finstøpt gulv med flislagt
overflate. Innvendig bod og vaskerom leveres med

Kjøpers sign.
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gulvbelegg eller våtromsbelegg. 

Listverk: 
Innvendig listverk leveres med glatte og hvitmalte
12x58 mm. langs gulv og karmer. I himlingen leveres
glatte og hvitmalte 21x45 mm. taklister. Innvendige
foringer leveres hvitmalt. Det vil være synlig
innfesting av listverk.  

Innerdører: 
Innerdører leveres som slette og hvitmalte. 

Entrédør: 
Inngangsdørene til leilighetene leveres som malte
dører uten glass.  

Altandør:  
Altandørene er levert som anvist på tegning ferdig
behandlet som slagdør eller skyvedører med lås og
energiglass. Det leveres dører som krever lite
vedlikehold.  

Altan: 
Altaner blir i hovedsak oppført i treverk med
glassrekkverk og dekke av Møre Royal terrassebord. 

Oppvarming:  
Boligene leveres med vannbåren gulvvarme i stue,
kjøkken, bad og gang/entré. Varmtvann til anlegget
leveres fra felles luft til luft varmepumpeanlegg med
forbruksmåler til hver leilighet. 

Ventilasjon:  
Leilighetene leveres med eget balanserte
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.  

El-anlegg: 
Det leveres komplett anlegg med automatiske
sikringer med jordfeilbrytere for hver kurs,
overspenningsvern og fordelerskap med automatisk
forbruksavlesning for hver leilighet. Anlegget legges i
hovedsak skjult i boligen der det er mulig utfra
konstruksjonsmessige og lydisolerende forhold.
Sikringsskap plasseres i boden eller i gangen til
leilighetene. Alle rom får stikkontakter og lampepunkt
som dekker krav etter NEK400. Det blir utarbeidet
detaljtegninger for elektroinstallasjonen i leilighetene.
Som tilvalg kan det velges ekstra punkt. 

Strømforbruk til varmepumpe, fellesareal og
parkeringskjeller blir tilkoblet hovedmåler til bygget.
Belysning i fellesareal blir styrt av

bevegelsessensorer. Det er tilrettelagt for
ettermontering av lader for el-bil som tilvalg.  

Sanitæranlegg: 
Vann og avløpsledninger fra offentlig nett blir
tilknyttet bygget. Det leveres komplett anlegg med
bunnledninger tilkoblet vann- og avløpsrør i bygget.
Det monteres rørsetral med stoppekrav for hver
leilighet. Bad og vaskerom får sluk i gulv. Det blir
avsatt plass og montert opplegg for tilkobling av
vaskemaskin og oppvaskmaskin. Rørføringer legges
skjult der det er mulig. Alle armaturer er av ettgreps
type. Badet blir levert med tohodet dusjbatteri.
Avløpsrør og drensrør blir tilkoblet anlegget og får
forskriftsmessig utluftning.

For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det
være aktuelt å etablere mindre vertikale/ horisontale
kasser på vegg eller innkassing av kanaler. 

Det tas forbehold om mindre endringer som følge av
detaljprosjektering og off. godkjenning. Disse
endringene skal ikke redusere byggets kvalitet og gir
ikke rett til prisjusteringer, med mindre endringene
skyldes offentlige krav eller pålegg. 

Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 240 cm.
Takhøyden i nedforet areal i entrè og bad kan avvike i
forhold til dette, dog ikke mindre enn 220 cm. 

4.04 LÅSSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG
Nøkkelsystem:
I hver leilighet monteres calling system med
fjernåpning av hovedinngangsdøren.  

Hovedinngangsdør til leilighetsbygget,
inngangangsdør til garasjeanlegget og inngangsdør til
hver enkelt leilighet er utstyrt med lås med nøkler i
system. 

Til boder benyttes lås med egne nøkler.
Postkasser settes i system etter nærmere angivelse (i
samarbeid med Postverket). 

Brannvarslingsanlegg, slukningsutstyr og nødlys
leveres iht. kravene i TEK17.

Leilighetenen vil bli levert klargjort for ettermontering
av fiber, tiltenkt TV/data. Hver enkelt leilighetskjøper
på bestille eget abonnement der leverer fiber/data.

4.05 TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER
All bestilling av endrings- tilleggsarbeid skal gå

Kjøpers sign.
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EIKEFJORD BRYGGE –

gjennom selger som kan regne seg 10% påslag på
leveranse for administrasjon.  

Bestilling av endrings- og tilleggsarbeid skal skje
skriflig.  

Det kan ikke bestilles endrings- og tilleggsarbeid som
endrer vederlaget med mer enn 15% av avtalt
kjøpesum.  

Endrings- og tilleggs arbeider faktureres direkte fra
selger og forfaller til betaling senest ved overlevering
av leilighetene.

Kjøpers sign.
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EIKEFJORD BRYGGE –

Alle bud må fremsettes skriftlig til megler. Megler har
fullmakt til å avvise bud som har en kortere akseptfrist
enn til kl. 12:00 neste påfølgende virkedag fra den
dato budet er mottatt. Kontakt megler for praktisk
informasjon om budgivning og avtaleinngåelse.  

Alle betalinger betales til meglers klientkonto etter
følgende betalingsplan: 

15% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling
når kontrakten er signert og at utbygger har stilt §12
garanti etter bustadoppføringslova.  

25% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling
ved oppstart av betongarbeid.  

25% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling
ved tett bygg.  

25% av kontraktsfestet kjøpsum fordaller til betaling
ved oppstart av innredningsarbeid.  

10% av kjøpesum forfaller til betaling ved overtagelse
av boligen.  

Straks etter at bindende kjøpetilbud er akseptert
plikter selger å stille garanti etter §12 i
Bustadoppføringslova. Garantien skal stilles
umiddelbart etter avtaleinngåelsen og før innbetaling
av forskudd kan kreves.  

Forskuddet kan stilles til utbyggers disposisjon mot at
det stilles forskuddsgaranti for beløpet etter
Bustadoppføringslova §47. 

Omkostnigner med innhold av tinglysningsgebyr og
dokumentavgift for andel tomteverdi forfaller til
betaling ved overtagelse.

Kjøpers sign.
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P-rom BRA Terrasse Utvendig 

m2 m2 m2 bod m2

101 4-roms 120 124,8 24,4 5 5 840 000

102 4-roms 83,3 87,1 19,9 5 4 330 000

201 4-roms 105,9 110,7 29,4 5 5 250 000

202 4-roms 83,4 92,8 18,3 5 4 460 000

203 3-roms 75,1 80,1 13,3 5 3 805 000

204 2-roms 32,6 39,8 7,4 5 1 950 000

205 3-roms 74,7 80,2 11,2 5 3 915 000 2 005

206 3-roms 62,4 65,9 8,8 5 3 170 000 1 647

207 2-roms 58,8 64,2 17,6 5 3 230 000 1 555

208 3-roms 78 82,1 19,2 5 3 880 000 2 052

209 2-roms 73,7 79,2 10,8 5 3 860 000 1 980

301 3-roms 93,8 98,6 29,9 5 4 750 000

302 4-roms 83,2 92,5 20,7 5 4 480 000

303 5-roms 123 157,3 48,9 5 6 170 000

304 3-roms 92,1 116,7 61 5 4 620 000

Alle leilighetene vil få fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg.

Alle leilighetene vil få eksklusiv bruksrett til låsbar bod i felles garasjeanlegg, bortsett frå 102, 

202 og 302 som vil få utvendig bod på eigen terrasse.

For leiligehet 303 og 304 er det i forprosjekt tegnet vinterhage og stor veranda. Inkl. i 

leveransen er det veranda der det er tegnet vinterhage. Evnt. utvidelse iht. forprosjekt er tilvalg.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter undervegs i salgsprosessen.

1. 15% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling ved kontraktsinngåelse.

2. 25% av kontraktsfestet kjøpesum ved oppstart av betongarbeid

3. 25% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling ved tett bygg

3. 25% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling ved oppstart av innredning

4. 10% av kontraktsfestet kjøpesum forfaller til betaling ved overtagelse av ferdig bolig

* Sluttoppgjør før overtagelse inkluderer tilleggsleveranser og omkostninger

Betalingsplan
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2 320

2 002
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Leilighetsoversikt med prisliste

1

Pris
Estimerte

fellesutg.
Etasje Leilighet Rom
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Adresse

1. etasje: Leilighet 101



Adresse

Terrasse

29,4 m2
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Adresse

1. etasje: Leilighet 102



Adresse

Terrasse 

19,9 m2
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Adresse

2. etasje: Leilighet 201



Adresse
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Adresse

2. etasje: Leilighet 202



Adresse

Terrasse

18,3 m2
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2. etasje: Leilighet 203
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2. etasje: Leilighet 204
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Adresse

2. etasje: Leilighet 205



Adresse
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Adresse

2. etasje: Leilighet 206



Adresse
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Adresse

2. etasje: Leilighet 207



Adresse
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Adresse

2 etasje: Leilighet 208



Adresse
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Adresse

2 etasje: Leilighet 209



Adresse
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3. etasje: Leilighet 301



Eikefjord Brygge

Terrasse

29,9 m2
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3. etasje: Leilighet 302
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3. etasje: Leilighet 303



Eikefjord Brygge

Terrasse

16,4 m2

Terrasse

32,5 m2
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3. etasje: Leilighet 304



Eikefjord Brygge



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 Garanti Eiendomsmegling Førde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler

i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018



Vikavegen 19

Offentlig transport

Eikefjord 3 min

Linje 601, 711 0.3 km

Florø lufthamn 28 min

Svanøybukt kai 20.3 km

Linje 14-631

Ålvora kai 16.5 km

Linje 14-631

Skoler

Eikefjord barne- og ungdomsskule (1-10 kl.) 8 min

170 elever, 10 klasser 0.6 km

Flora vidaregåande skule 25 min

500 elever 25.9 km

Øyrane vidaregåande skule 29 min

350 elever, 29 klasser 31.4 km

Aldersfordeling barn (0-18 år)

32% i barnehagealder

37% 6-12 år

19% 13-15 år

12% 16-18 år

Sivilstand
Norge

Gift 32% 34%

Ikke gift 55% 52%

Separert 7% 9%

Enke/Enkemann 6% 4%
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Grunnkrets: Eikefjord 421 142

Kommune: Flora 11 988 4 817

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Eikefjord barnehage (0-5 år) 7 min

28 barn, 2 avdelinger 0.6 km

Dagligvare

SPAR Eikefjord 4 min

Sport

Eikefjord fotballbaner 20 min

Florø Aura- og Energisenter 25 min

Puls Florø 25 min

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 Garanti Eiendomsmegling Førde kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler

i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018



Oppdragsnr: BRUK BLOKKBOKSTAVER

Adresse: 

Undertegnede har inngått avtale om kjøp/salg av ovennevnte eiendom på vilkår som følger av denne avtale og vedlegg til denne
avtale. Ved signering av denne avtale forplikter partene seg til å inngå skriftlig kjøpekontrakt på de vilkår som fremgår av denne
avtale og vedlegg til denne avtale. 

Kjøpesum:           Innskudd kr.                                                      Fellesgjeld kr.                                                  Totalpris kr.

   
+ offentlige omk. og omk. til forretningsfører. Se salgsoppgave.

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik:

Låneinstitusjon/kapital
Undertegnede gir med dette låneinstitusjon fullmakt 
til å utlevere de nødvendige opplysninger for bekref-
telse på finansiering av bud.

Referanse Beløp

Egenkapital

Totalt

 
Avtale om overtakelse:

Denne kjøpsavtale er basert på:

• Salgsoppgave med vedlegg datert:

• Leveransebeskrivelse fra utbygger datert:

• Reguleringsplan datert:

• Grunnboksutskrift datert:
Forbehold tatt inn i salgsoppgave er bindende også for denne avtale.

Selger: 

Navn:  Org.nr.:

Adresse: Tlf..:

Postnr.:                                    Poststed: e-post:

Underskrift:  Dato/Sted.:

Kjøper: 

Navn:  Personnr.:

Adresse: Tlf..:

Postnr.:                                    Poststed: e-post:

Underskrift:  Dato/Sted.:

GARANTI Eiendomsmegling Avtale om kjøp av prosjektert bolig

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Eikefjord Brygge

1-5001/19

Eikefjord Brygge



Megler skal legge til rette for en for svarlig avvikling av budrunden. 

Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse tempoet 

slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et 

forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.

Bud som avgis er bindende for budgiver. 

Megler skal opplyse interessenter og involverte i budrunden om 

status i budgivningen. Informasjonen gis skriftlig.

Før megler kan videreformidle bud til selger eller andre interess-

enter må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur. Hva som 

regnes som gyldig legitimasjon fremgår av eget skriv ved lagt 

salgsoppgaven. Skrivet kan også lastes ned fra våre hjemmesider 

på www.garanti.no. For at megler skal kunne formidle bud til 

selger eller øvrige interessenter må budet foreligge skriftlig. 

Vi ber om at første bud inngis på fastsatt budskjema. Kravet 

til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, motbud, aksept og 

avslag. Skriftlighet i elektronisk form f.eks som SMS er godkjent. 

Når budet videreformidles skal det opp lyses om budets størrelse, 

eventuelle forbehold og akseptfrist. Dette gjelder ved formidling 

av bud til oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter. Det 

gjelder imidlertid bare i den grad det er nødvendig og mulig.

Når bud er mottatt skal megler så snart som mulig bekrefte 

skriftlig overfor budgiver at budet er mottatt.

Legitimasjon og kundekontroll 

Før du kan legge inn bud hos GARANTI  Eiendomsmegling må du 

avgi legitimasjon. Megler kan ikke videreformidle bud hverken til 

selger eller andre før legitimasjon foreligger. 

Gyldig legitimasjon:

• Pass

• Førerkort (ikke grønt førerkort)

• Norsk bankkort med bilde

• Forsvarsdepartementets ID-kort

• Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994

• Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Personer uten norsk fødsels nummer eller D-nummer:

Gyldig legitimasjon er:

• Pass

• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Foretak/juridiske personer

• Bekreftet kopi av firmaattest ikke eldre enn tre måneder samt  

  kopi av legitimasjon til den/de som har signatur i foretaket

• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Reelle rettighetshavere

Hvis tegningen utføres for en bedrift eller annen juridisk person, må 

det oppgis navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på personen(e) 

som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent 

av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på 

annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste 

instans. Her skal det benyttes eget skjema.

Fremgangsmåten ved budgjivning 55

Eikefjord Brygge



GARANTI Førde
Langebruvegen 9  | 6800 Førde
T: 57 82 70 20  | F: 57 82 70 21

Org.nr: 875800132
Megler: Raymond Sandøy
www.garanti.no


