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Paradis Brygge - et fantastisk sted å bo.



� Kort om eiendommen
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Eiendomstype Eierseksjon

Eierform Eiet

Adresse Consul Sigval Bergesensvei, 4016 
Stavanger

Bra/P-rom fra ca.  94/ 89 m²

Ant. sov. 2-3

Velkommen til Paradis Brygge! 

krPrisantydning fra 4 750 000,- 

krTotalpris inkl. omk. fra 4 787 790

Byggeår 2020 

krOmkostninger fra 37 890,- 

Etasje 2, 4 og 5 

Eier skal legge fram energiattest for kjøper før avtale om salg av bygning 
blir inngått. Dersom dette mangler ved avtaleinngåelse kan kjøper innen 
ett år bestille energiattest for selgers regning.
For mer informasjon om eiendommen se side 7
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Prisliste – Paradis Brygge                                              15. august 2021 
 

LEILIGHET/ 
ENERGIKLASSE 

ETG. BRA/P-ROM SOVEROM TERRASSE/ 
BALKONG  

PRIS PRIS INKL. 
OMKOSTNINGER 

FELLESUTGIFTER 

H1-A2 B 2 94/89 2 8,5 4 750 000,- 4 787 790,- 3 119,-* 

H1-A4 B 4 94/89 2 8,5 5 250 000,- 5 287 790,- 3 119,-* 

H1-A5 C 5 94/89 2 16 5 990 000,- 6 027 790,- 3 119,-* 

• I Felleskostnadene er det inkludert kr. 369,- for kollektiv avtale for tv/internett 
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ADRESSE

Consul Sigval Bergesens vei, 4016 Stavanger

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 56, bnr. 2349 i Stavanger kommune.

PRIS

Prisantydning fra kr  4 750 000,-

Omkostninger fra kr  37 890,-

Totalpris inkl. omk. fra kr 4 787 790,-

OMKOSTNINGER

Dok.avg 2,5% av andel tomteverdi

Tinglysingsgebyr skjøte kr. 585,-

Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585,-

Etablering av sameiet kr. 7 000,-

FELLESKOSTNADER

Fra kr 3 119 pr. mnd.

Felleskostnader inkluderer: Forretningsførsel, strøm i og 

vedlikehold av fellesarealer, fjernvarme, forsikring av bygg, 

TV/bredbånd og andre driftskostnader.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av 

eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å 

betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter.

Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått 

ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. Normalordningen er at 

eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til 

eierseksjonsloven § 23. Beløpet er opplyst av forretningsfører, 

og avhenger av de avtaler som sameiet til enhver tid har 

inngått.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE AVGIFTER

Konferer megler.

FORRETNINGSFØRER

Bate

Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i 

forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud 

inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde 

bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og 

dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og 

regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets 

hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.

AREAL

BRA/P-rom fra: ca. 94 m²/ 89 m²

Arealene er oppgitt av utbygger på grunnlag av deres egne 

"as-built" tegninger datert 27.09.2019 for hus 5, 25.02.2020 for 

hus 2 og 13.05.2020 for us 1. Entreprenøren har fullt ansvar for 

eventuelle avvik mellom ferdig bygg og de nevnte "as-built" 

tegningene.

ANTALL SOVEROM

2

Se for øvrig informasjon under punktet «areal», og eventuell 

kommentar under «innhold» feltet.

EIERFORM

Eiet

BOLIGTYPE

Eierseksjon

ETASJE

 2, 4 og 5

PARKERING

 Parkering i lukket anlegg.
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Lading av El-bil/Hybrid:

Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av 

El-biler og Hybrider i borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er 

mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv 

undersøke.

SAMEIET

Navn på sameiet:  Sameiet Paradis Brygge. Sameiets org.nr.:  

923 217 797.

SAMEIETS EIENDOM

Tomteareal er ca. 2 535m² på eiet tomt.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. 

seksjoneringsbegjæring / sameievedtekter.

TOMTEBESKRIVELSE

Leilighetshusene samler seg rundt et indre gårdsrom. Alle 

inngangsdører vender ut mot det grønne uterommet. Her er 

det benker og godt med plass. Det er bed med blomster, 

busker og trær. Et skjermet og godt område hvor det er 

hyggelig å prate med naboer og kjente. Stell av hage inngår i 

felleskostnadene.

Eiendommen har eiet fellestomt.

VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

 Sist revidert

BEBOERNES FORPLIKTELSER

Seksjonseierne skal for egen regning holde sin seksjon med og 

eventuell(e) tilleggsdel(er) forsvarlig renholdt og vedlikeholdt 

slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de øvrige 

sameierne. Seksjonseiere plikter å holde overflate og tekniske 

installasjoner i vertikal og horisontale skiller mellom 

eierseksjoner vedlike.

REGNSKAP/BUDSJETT

 Foreligger for 2019

SAMEIETS FORSIKRINGSSELSKAP

 IF Skadeforsikring

Polisenummer felles forsikring  0002410466

SAMEIEBRØK

 94 og 164 av 8020

BYGGEÅR

2020

INNHOLD

 Se vedlagte plantegning

STANDARD

Leilighetene er bygget med gjennomgående god standard og 

malt med lyse, moderne farger. På gulvene er det lagt 1-stavs 

eikeparkett som er hvitpigmentert og mattlakkert. Badene er 

fliselagt. Kjøkken er levert av kvalitetsleverandøren HTH.

BELIGGENHET

Paradis Brygge ligger like sør for den indre bykjernen i 

Stavanger og midt mellom bydelene Våland og Storhaug. Her 

kan du bo ved innseilingen til Hillevågsvannet - like i 

vannkanten. Kun et fortau og en tursti skiller byggene fra sjøen.

Paradis Brygge ligger like i nærheten av Paradis stasjon og 

holdeplassene for den kommende bussveien. Gode 

kollektivløsninger gjør at du kan redusere bilbruken.

Ta for deg av alt byen har å by på. Alt som vi så gjerne skulle ha 

utnyttet mer. Bor du på Paradis Brygge, er indre bykjerne i 

andre enden av en flott spasertur langs Hillevågsvannet, 

gjennom Lagård gravlund og ned til Breiavatnet.  Byen venter 

på dere å det samme gjør vennene på kafeen.
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ADKOMST

 Se kartlenke på våre nettsider.

BYGGEMÅTE

 Tre og betong

NYTTIG INFORMASJON VED KJØP AV BOLIG

Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være 

beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at 

eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å 

sette seg grundig inn i opplysningene som gis i 

salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås.

Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke 

en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, 

aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer 

tilstanden gradvis.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake 

eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på 

avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som 

kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du 

reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor 

boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 

måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget 

mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet der det er 

tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager 

forhold du mener kan være en mangel.

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST

Brukstillatelse er datert 28.05.2020.

HVITEVARER

Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen.

OPPVARMING

Elektrisk og fjernvarme

INFO ENERGIKLASSE

Se prisliste for energiklasse

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Telenor

ADGANG TIL UTLEIE

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner 

utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

Korttidsutleie: Det følger av eierseksjonsloven § 24 at 

korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig 

ikke er tillatt.  Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med 

korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. 

Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall 

settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et 

flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 

årsmøtet.

Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene 

for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette 

sameiet.

RADON

Forligger ikke rapport

REGULERING

Detaljregulering for Paradis Sør gnr. 56 bnr. 2203 og gnr. 22, 

bnr. 335, datert 25.01.2016 sist revidert 14.09.2016
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VEI, VANN OG AVLØP

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via 

private stikkledninger. 

SKATTEMESSIG FORMUESVERDI

Foreligger ikke pt.
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BUDGIVNING

Det gjøres oppmerksom på at ordinære budregler ikke gjelder 

da selger er profesjonell. Konferer megler.

VISNING

Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant 

annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte 

kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV 
HANDELEN – HVITVASKINGSLOVEN

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å 

gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle 

rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant 

annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring 

av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om 

hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal 

meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. 

Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen 

mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke 

bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres 

ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at 

meglerforetaket overholder sine plikter etter 

Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige 

transaksjoner til Økokrim.

OVERTAKELSE

Etter avtale

EIER

Paradis Boligutvikling 1 AS

HEFTELSER

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være 

tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer 

at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer 

som måtte bli påkrevd, deriblant erklæring som regulerer drift 

og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av 

energinettverk m.m.

Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved 

inngivelse av bud  aksepteres disse av budgiver/kjøper. 

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av 

kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Sameiet har 

panterett som sikkerhet for bl.a. riktig betaling av fellesutgifter. 

I tillegg kan eiendommen ha tinglyst panterett til sameie jf. 

grunnboksutskrift. Ovennevnte panterett(er) vil alltid følge 

eiendommen.

Selger bærer risikoen for at kjøper kan overta boligen uten 

andre heftelser enn de som det er avtalt at følger med i 

handelen. Gjennomføring av handelen er betinget av at det 

ikke er heftelser som ikke lar seg innfri.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) 

er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser 

knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler 

(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne 

eiendommen.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige 

eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg 

inn i alle prospektets opplysninger og vedlegg. Last ned 

fullstendig PDF eller kontakt megler.

 Det er avtalt et vederlag på kr. 39 000,- pr. solgte enhet.

TILSTANDSRAPPORT/TAKST/VÅTROMSRAPPORT

Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport da leilighetene er 

nyoppført og ikke tatt i bruk.
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AVTALEBETINGELSER

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til 

megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens 

kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved 

besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom 

(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg 

noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som 

er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers 

ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for 

eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til 

profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 

med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen 

eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra 

selger/megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen 

etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe 

han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at 

kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha 

oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før 

bindende avtale ble inngått.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen 

tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan 

offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter 

og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk 

kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om 

oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret 

av meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.no for 

mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

BETALINGSBETINGELSER

Med mindre annet er avtalt skal det betales et forskudd på kr. 

100 000,-. Restbeløp betales innen overtakelse. 

VEDLEGG

Reguleringskart og bestemmelser, plantegning, 

leveransebeskrivelse og vedtekter,

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en 

dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om 

dette.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr 

Fremtind Forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler 

setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å 

selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle 

markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om 

eiendomsmarkedet der du bor.

OPPDRAGSANSVARLIG

Olav Kristensen

Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 900 86 442

E-post: olav.kristensen@em1sr.no

Leiv Inge Stokka

Eiendomsmegler MNEF

Telefon: 952 10 773

E-post: leiv.inge.stokka@em1sr.no
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Samtlige bilder er av leilighet H2A4
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SAMEIEVEDTEKTER 

 
FOR 

 
SAMEIET PARADIS BRYGGE 

 
(sist endret på ekstraordinært sameiermøte 16.oktober 2019) 

1 SAMEIETS NAVN 

Sameiets navn er Sameiet Paradis Brygge. 

2 SAMEIETS GJENSTAND 

2.1 Sameiets eiendom   

Sameiet består av eiendommen gnr. 56 bnr. 2363 i Stavanger kommune. 

2.2 Eierseksjoner og sameiebrøk 

Hver sameieandel består av enerett til bruk av en bruksenhet som utgjør en klart avgrenset og 
sammenhengende del av bygningene på eiendommen (heretter kalt eierseksjoner). Hver eierseksjon 
kan også ha én eller flere tilleggsdeler. 
 
For hver eierseksjon er det fastsatt en sameiebrøk basert på de enkelte seksjoners innbyrdes areal.  
 
Av seksjoneringsbegjæringen fremgår eierseksjonenes nummerering, plassering, eventuelle 
tilleggsdeler og sameiebrøk. 

2.3 Fellesareal 

De deler av sameiets eiendom som ikke er eierseksjoner eller tilleggsdeler til disse, er fellesarealer.  
 
Dette innebærer blant annet at bygningskroppen utvendig, tak, fasader med dører, vinduer og porter 
utgjør sameiets fellesareal. Videre er vertikale og horisontale betongskiller mellom boenhetene, samt 
rør, kanaler o.l. som betjener flere seksjoner, fellesareal. Installasjoner i vertikale og horisontale skiller 
mellom eierseksjonene som utelukkende betjener den enkelte eierseksjon tilhører eierseksjonen som 
installasjonen betjener. 

2.4 Annet fellesareal – anleggseiendom  

Eierseksjonssameiet er også sameier i en anleggseiendom (parkeringskjeller) og i utendørsarealer 
fradelt som en egen eiendom, som skal betjene all bebyggelse innenfor Paradis Sør B2. Disse 
felleseiendommene eies og driftes av og sammen med andre brukere av denne eiendommen i henhold 
til en egen sameieavtale. 
 
Parkeringsplasser og boder som sameierne har rettigheter til, er plassert i anleggseiendommen. Den 
nærmere fordelingen og plasseringen av parkeringsplasser og boder følger av en egen bod- og 
parkeringsplan. Noen parkeringsplasser i anleggseiendommen er særlig tilpasset bevegelseshemmede. 
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I sameieavtalen for felleseiendommene er det fastsatt nærmere regler om bytting av slike plasser til 
fordel for dem som har et dokumentert behov for plassene. 

3 RETTSLIG RÅDERETT 

Med de begrensninger som følger av disse vedtekter og gjeldende lovgivning, har seksjonseierne full 
rettslig rådighet over sin(e) eierseksjon(er) og tilhørende tilleggsdeler. Den enkelte seksjon kan 
overdras, leies ut og pantsettes sammen med den tilhørende ideelle eierandel i sameiet. Eierandelen 
kan ikke overdras uten i forbindelse med seksjonen og kan heller ikke på annen måte skilles fra denne.  
 
Ved salg eller bortleie av seksjoner forplikter hver sameier seg til å melde skriftlig fra til styret eller 
sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leier. Videre påligger det den 
enkelte sameier ved salg eller bortleie å gjøre nye eiere eller nye leiere kjent med vedtekter og 
husordensregler. 
 
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. 

4 BRUK AV EIENDOMMEN 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsdel(er), og har rett til å benytte 
fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden 
og forholdene. Bruken av den enkelte eierseksjon eller fellesarealene må likevel ikke være til unødig 
eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjonene.  
 
Årsmøtet kan fastsette husordensregler. 

5 DRIFT, VEDLIKEHOLD OG FORSIKRING 

5.1 Drift, renhold, og vedlikehold av egen seksjon  

Seksjonseierne skal for egen regning holde sin seksjon med og eventuell(e) tilleggsdel(er) forsvarlig 
renholdt og vedlikeholdt slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de øvrige sameierne. 
 
Seksjonseiere plikter å holde overflate og tekniske installasjoner i vertikal og horisontale skiller mellom 
eierseksjoner vedlike.  

5.2 Drift, renhold og vedlikehold av fellesareal 

Drift, renhold og vedlikehold av fellesareal skal være forsvarlig og forestås av sameierne i fellesskap. 
Dette omfatter også sameiets interesser i parkeringsanlegget (anleggseiendommen) og utendørs 
fellesarealer. 
  
Den enkelte seksjonseier forventes også å delta på dugnader som gjennomføres i anledning drift, 
renhold og vedlikehold av sameiets eiendom.  

5.3  Enhetlig preg m.v. (innholdet her byttes med forslaget i innkallingen) 

For at bygningsmassen med tilhørende uteareal skal fremstå med et enhetlig og harmonisk preg, har 
en seksjonseier ikke adgang til å:   
 

• bygge/gjennomføre takoverbygg/innglassing av inngangsparti og lignende,   
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• foreta endring av fasadene på bygningsmassen ved innsetting/endring/fjerning av dører og 
vinduer, eller 

• etablere antenneanlegg for å motta TV- eller radiosignal. 

5.4 Forsikring 

Bygningsmassen skal forsikres samlet av sameiet. Utgiftene til dette er del av felleskostnadene, jfr. pkt. 
6. Innboforsikring tegnes og bæres av den enkelte sameier. 

5.5 Pålegg 

Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. 

6 FELLESKOSTNADER 

6.1 Fordeling av felleskostnader 

Utgiftene ved sameiet som ikke skal bæres av den enkelte, som for eksempel felles drift og vedlikehold 
av fellesarealer, forsikring, forretningsførsel og styrehonorar m.v., skal fordeles mellom samtlige 
sameiere etter størrelsen på sameiebrøken. Dette omfatter også sameiets andel av kostnader 
forbundet med parkeringskjelleren (anleggseiendommen) og utendørs fellesarealer. Kostnader 
forbundet med kollektivt bredbånd og kabel-TV fordeles likevel med en lik andel pr. tilknyttet seksjon. 
 
Styret eller forretningsfører utarbeider årlig budsjett for slike fellesutgifter. I budsjettet skal det 
avsettes nødvendige midler til fremtidig tyngre vedlikehold (vedlikeholdsfond) på sameiets eiendom. 
Årsmøtet kan instruere styret eller forretningsfører om hvilke prioriteringer som skal gjøres ved 
budsjetteringen. 

6.2 Betaling av felleskostnader 

Den enkelte sameier skal innbetale forskuddsvis hvert kvartal et à-kontobeløp til dekning av sin andel 
av de årlige felleskostnader. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men overføres og hensyntas 
ved fastsettelse av à-kontobeløpet for neste år. Eventuelt underskudd skal innbetales av den enkelte 
sameier iht. eierbrøk. 
 
À-kontobeløpet fastsettes årlig av styret. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses 
som mislighold fra sameiernes side. 

7 ÅRSMØTET 

Årsmøtet er sameiets øverste organ. Samtlige sameiere er medlemmer av årsmøtet. Sameieren kan 
møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.  
 
Årsmøtets vedtak treffes av flertallet av stemmene. Hver seksjon har én stemme. 
  
Styret og eventuell forretningsfører plikter å møte på årsmøtet, med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.   
   
Revisor har rett til å være til stede og til å uttale seg på årsmøtet. 
 
Årsmøtet velger en møteleder blant de tilstedeværende sameiere. En fullmektig for en seksjonseier 
kan velges til møteleder. 
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Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som 
treffes av årsmøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning og underskrives av møtelederen og 
minst én av de tilstedeværende sameiere valgt av årsmøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for 
sameierne. Dersom årsmøtet finner det hensiktsmessig, kan årsmøtet ved simpelt flertall velge å la 
møteleder utarbeide, undertegne og distribuere protokollen i ettertid. I tilfelle skal årsmøtet velge en 
representant til å gjennomgå og medundertegne protokollen sammen med møtelederen. 
 
Elektronisk kommunikasjon. 
Med virkning fra ekstraordinært sameiermøte oktober 2019 vil det bli benyttet elektronisk 
kommunikasjon for all informasjon som sendes ut til seksjonseiere fra styret og forretningsfører. 
Dette med hensikt i å effektivisere kommunikasjonen og redusere kostnadene. 
Alle seksjonseierne blir ansvarlig for å oppdatere styret på sin e-post-adresse og har dermed 
samtykket at denne blir benyttet til kommunikasjon/informasjon i sameiet. 
Seksjonseiere som ikke kan ta imot e-post vil som tidligere motta informasjon pr post. 
 

8 ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle sameierne om 
dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.   
 
Styret innkaller til årsmøtet med skriftlig varsel på minst åtte og høyst tyve dager. Innkallingen skal 
angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med 
innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap og budsjett. 

9 ÅRSMØTETS KOMPETANSE 

Årsmøtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at forslag som krever minst ⅔ 
flertall skal kunne behandles på årsmøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i 
møteinnkallingen. 
 
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet behandle: 
 

• styrets årsberetning 

• styrets regnskap for foregående kalenderår 

• valg av styre 

• styrets orientering om årlig drifts- og vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett 

• avsetning til fremtidig vedlikehold 
   
De ovennevnte beslutninger og vedtagelser kan fattes med simpelt flertall. Årsmøtet kan med simpelt 
flertall også avgjøre om sameiet skal ha forretningsfører. 
  
Det kreves ⅔ flertall av de avgitte stemmene til vedtak om: 
  

• endring av vedtekter, 

• vedtak som er nevnt i eierseksjonsloven § 49 annet ledd, og 

• bomiljøtiltak som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap 
på mer enn 5 % av de årlige felleskostnadene. 
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Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som 
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter eller dets oppløsning, krever tilslutning fra 
samtlige sameiere. Det samme gjelder vedtak om tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller 
bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor 
stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseierne. 

10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når flere sameiere som til sammen 
har minst en tiendedel av stemmene, fremsetter skriftlig krav om det og samtidig oppgir hvilke saker 
de ønsker behandlet.  
 
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøte med minst tre og høyst tyve dagers varsel. 
Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært årsmøte. 

11 INHABILITET 

Ingen kan delta i en avstemning på årsmøtet om et søksmål mot en selv eller ens nærstående; ens eget 
eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet; et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor 
sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser eller pålegg 
eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående. Dette 
gjelder også som eller ved fullmektig. 
 
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv 
eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 

12 STYRE 

Styret skal ha tre medlemmer og to varamedlemmer som alle velges av årsmøtet. Styret skal ha en 
styreleder som velges særskilt blant styremedlemmene av årsmøtet.  
 
Styremedlemmene og varamedlemmene tjenestegjør i to år, med mindre en kortere eller lengre 
tjenestetid blir bestemt av det årsmøtet som foretar valget. Tjenestetiden opphører ved avslutningen 
av det ordinære årsmøtet i det år tjenestetiden utløper. Ved førstegangs valg kan det fastsettes 
kortere funksjonstid for noen, for å unngå at alle styremedlemmene er på valg samtidig.  
 
Styremedlemmer/styreleder kan gjenvelges for en ny periode. Etter to perioder som styremedlem 
/styreleder må det være et opphold på minst to år før de kan velges på nytt. 
 
Styret skal sørge for drift av eiendommen og se til at sameierne vedlikeholder eiendommen i samsvar 
med disse vedtektene og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, 
vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styrets vedtak treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen fra hvert enkelt styremøte skal 
underskrives av de fremmøtte styremedlemmer senest på det etterfølgende styremøte. Når protokoll 
er signert skal den gjøres tilgjengelig for alle i sameiet. 
 
Dersom årsmøtet beslutter at sameiet skal ha en forretningsfører, hører det i så fall under styret å 
ansette, si opp og avskjedige forretningsfører, gi vedkommende instruks, fastsette vederlag og føre 
tilsyn med at forretningsfører oppfyller sine plikter. 
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Styret forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. 
 
Styret utpeker ett av sine medlemmer som skal stille som eierseksjonssameiets representant på 
sameier- og styremøter for sameiet som er etablert for parkeringskjelleren (anleggseiendommen) og 
utendørs fellesarealer. Styret kan instruere representanten.  

13 REGNSKAP OG REVISJON 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Dersom årsmøtet beslutter å utpeke en 
forretningsfører for sameiet, kan styret oppfylle sin plikt i henhold til denne bestemmelse ved å 
overlate regnskapsførselen til forretningsføreren ved skriftlig instruks.   
 
Regnskapet skal revideres av revisor, som velges og eventuelt byttes ut av årsmøtet ved simpelt 
flertallsvedtak. 

14 MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE 

Dersom en sameier misligholder sine forpliktelser i forhold til sameiet eller de øvrige seksjonseiere, 
kan sameiets styre pålegge vedkommende å rette forholdet innen en rimelig frist. Blir forholdet ikke 
rettet, kan styret foreta nødvendige tiltak for seksjonseierens regning. Består misligholdet av at en 
seksjonseier ikke har innrettet seg i samsvar med vedtekter eller regler fastsatt av årsmøtet, kan styret 
gi vedkommende en skriftlig advarsel. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold 
gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 
 
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel og/eller gjentatte pålegg vesentlig misligholder sine plikter, 
kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. 
 
Medfører sameierens oppførsel umiddelbar fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige 
brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 
 

* * * 
 
Disse vedtekter er fastsatt i forbindelse med seksjonering av gnr. 56 bnr. 2363 i Stavanger kommune. 
Vedtektene er opprettet i ett eksemplar som oppbevares av sameierne ved styret, og forretningsfører 
dersom slik benyttes. Hver seksjonseier får en kopi av disse vedtekter. 
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Budsjett 2020Regnskap 2018Regnskap 2019

1686 Sameiet Paradis Brygge

Note

Inntekter
Innbetalt felleskostnader 2 136 6250606 975
Innbetalt for tv, Internett og/eller alarm 285 000070 200
Sum Inntekter 2 421 6250677 175

Kostnader
Styrehonorar, lønn etc. 171 150001
Forretningsførerhonorar 150 000030 416
Tilleggstjenester 4 50001 288
Revisjonshonorar 7 00000
Vaktmestertjenester 160 000051 191
Drift og vedlikehold 599 000081 0312
Kabel-tv 285 000051 586
Forsikringer 250 000067 079
Energi/strøm 200 000061 449
Administrasjonskostnader 44 50006 359
Sum kostnader 1 871 1500350 400

Driftsresultat 550 4750326 775

Finansielle poster
Renteinntekter 001 223
Rentekostnader 00169
Netto finanskostnader 00-1 054

Resultat 550 4750327 8293

Årsregnskap
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Regnskap
2018

Regnskap
2019

1686 Sameiet Paradis Brygge

Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Restanser fellesutgifter 011 750
Andre leierestanser 01 600
Forskuddsbetalte kostnader 0172 001
Forskuddsbetalt strøm 0226 667
Andre fordringer 01 600

Bankinnskudd og kontanter
Innestående på driftskonto 0502 567
Sum omløpsmidler 0916 185

SUM EIENDELER 0916 185

Balanse 2019
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Regnskap
2018

Regnskap
2019

1686 Sameiet Paradis Brygge

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital 0327 829
Sum egenkapital 0327 8294

Gjeld
Avsetninger og forpliktelser

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt fellesutgifter 022 950
Innbetalt strøm 096 748
Leverandørgjeld 0370 242
Annen kortsiktig gjeld 098 416
Sum kortsiktig gjeld 0588 355

Sum gjeld 0588 355

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 0916 185

Stavanger 31.12.19
Bate boligbyggelag

Sted:____________________, dato:___________

Hilde Aadneram
Leder

Ingrid Rekdal
Styremedlem

Alf Ole Røisland
Styremedlem

Balanse 2019
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Noter 1686 Sameiet Paradis Brygge

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Dersom det er tatt opp felles gjeld er dette klassifisert som langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.

Fordringer
Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Inntekter
Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet.

Disponible midler.
Disponible midler vises i særskilt note.  Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan:
A.     Disponible midler fra foregående årsregnskap.
B.     Endring i disponible midler
C.     Disponible midler årets regnskap.

Note 1 - Styrehonorar, lønn etc.
Regnskap

2018
Regnskap

2019

Sameiet har ingen ansatte og dermed ingen pensjonsforpliktelser.

Noter 1686 Sameiet Paradis Brygge
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Noter 1686 Sameiet Paradis Brygge

Note 2 - Drift og vedlikehold
Regnskap

2018
Regnskap

2019

  6360 Renhold 023 670
  6510 Verktøy, redskap, div. utstyr 05 695
  6603 Drift/vedl.h. heis 011 650
  6607 Vedlikehold garasjer 015 161
  6609 Driftskostnader 04 894
  6730 Teknisk rådgivning 03 455
  6750 Vakthold, alarm og utrykning 016 506
Sum 081 031

Note 3 - Disponible midler
Regnskap

2018
Regnskap

2019

DISPONIBLE MIDLER

Resultat 0327 829

Endring disponible midler 0327 829

Omløpsmidler 0916 185

Kortsiktig gjeld 0588 355

Disponible midler 0327 829

Note 4 - Egenkapital
Regnskap

31.12.18
Årets resultatRegnskap

31.12.19

Sameiekapital, beboere 0327 829327 829

Sum Egenkapital 0327 829327 829

Noter 1686 Sameiet Paradis Brygge
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30.09.2020
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Stavanger kommune

56/2364

UTM-32

Reguleringsplan

Adresse: Consul Sigval Bergesens vei 102

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Bestemmelser for Plan 2499P  

Detaljregulering for Paradis sør, felt P13, P14 og deler av P12 i kommunedelplan 

116K, i Hillevåg, Storhaug samt Eiganes og Våland bydeler 
  
Vedtatt av Stavanger bystyre 25.01.2016 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.  

Tilføyelse i § 4 i henhold til byplansjefens vedtak av 14.09.2016 i medhold av pbl § 12-14. 

Endring av § 5 og 6 i henholdt til byplansjefens vedtak av 13.02.2017 i medhold av pbl § 12-14. 

Endret § 5 i henhold til byplansjefens vedtak av 03.01.2018 i medhold av pbl § 12-14. 

Endret § 5 i henhold til vedtak i Bystyret 09.12.2019 i medhold av pbl § 12-14. 

 

 

§ 1 Formål    

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av området med bolig, kontor, forretning, bevertning, 

tjenesteyting samt tilhørende funksjoner.     

   

§ 2 Krav til søknad om byggetillatelse    

I forbindelse med rammesøknad for de enkelte delfeltene skal det innsendes følgende:  

 

Utomhusplan 

Plan i målestokk 1:200 for alle fellesareal, og ubebygde deler av tomta, som skal vise: gang-/og sykkelveier, 

gatetun, parkering for bil og sykkel på bakkeplan, terrengutforming, materialbruk, stigningsforhold, 

overvannshåndtering, beplantning, belysning, støyskjerming samt utforming og møblering på felles 

uteoppholdsarealer og lekearealer. Utomhusplanen skal baseres på overordnet landskapsplan.  

  

Redegjørelse for miljøforhold  

Dokumentere at bolig har tilfredsstillende miljøforhold mht. støy  

Vise hvordan overvann håndteres ved infiltrasjon i grunnen/fordrøyning før det ledes til sjø  

Dokumentasjon på regnskap for blå grønn faktor (BGF) for planområdet  

Dokumentere hvordan masser håndteres i en massehåndteringsplan  

Utføre grunnundersøkelser og vise hvordan evt. forurenset grunn behandles  

Dokumentasjon på at bebyggelsen er sikret et akseptabelt radonnivå.  

  

Teknisk plan 

Tekniske planer for offentlige trafikkområder godkjent av ansvarlig myndighet. Planene skal vise inndeling av 

trafikkarealet, undergang under jernbanespor, høyder, belegg, beplantning, belysning, skiltning, og andre 

relevante anlegg og elementer. Planer for ny undergang skal forelegges Jernbaneverket for godkjenning.   

  

Ny hovedadkomst fra fv 44 (Karusellen)  

Ny hovedatkomst til planområdet fra fv44 skal utredes særskilt. Hele veianlegget (inkl. Karusellen) skal 

koordineres med overordnet bussveiprosjekt på fv44 samt tilkomst for Hillevågsveien 8, 14, 18 og 24. 

Sistnevnte gjelder både planlagt bebyggelse i detaljregulering 2486P, og planlegging av nytt næringsbygg nord 

for denne (tatt ut av plan 2486P i påvente av bussveiprosjektet).  

   

Renovasjonsplan  

Plan som viser hvordan håndtering av renovasjon skal utføres både i byggeperioden og driftsperioden for 

utbyggingsfeltene.   

 

Miljøoppfølgingsprogram (kvalitetsprogram) 

Program som definerer prosjektets miljøambisjoner med målsetninger for energibruk, materialvalg, transport, 

massehåndtering og estetikk (utforming av arkitektur/landskap), samt oppfølging gjennom alle ledd frem til 

ferdigstillelse og drift 

 

Barnehage 

Behovet for barnehage i nærområdet til Paradis stasjon skal utredes og framskrives når 35% av tillatt 

utbyggingsareal er rammesøkt.    
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Utredningen skal ta utgangspunkt i langsiktige behov for både beboere og arbeidstakere i planområdet og 

tilgrensende områder (i bydelene Våland, Storhaug, Hillevåg og Stavanger sentrum), og overgang fra privat 

bilbruk til miljøvennlige transportformer (gange, sykkel, kollektiv i henhold til 10-minuttersbyen).  

  

 

§ 3 Rekkefølgekrav  

Omlegging av eksisterende Consul Sigvald Bergesens vei, med tilhørende fortau og gang-/og sykkelvei 

(Gandsfjordruta), samt vertikalforbindelse til Strømsbrua (nord vest for denne), må opparbeides før første 

byggefelt innenfor planområdet tas i bruk. Stenging eller rivning av eksisterende rampe med avkjørsel til 

Strømsbrua inngår i dette.  

  

Før 60% av maks tillatt bebyggelse i planområdet tas i bruk, skal det være opparbeidet vertikalforbindelse til 

Strømsbrua sør øst for broa. Denne vertikalforbindelsen (kalt Sykkelhjulet) skal planlegges med mulig 

konstruktivt tilkoblingspunkt for ny g/s-bro til Strømvig (turdraget på Sørvestsiden av Storhaug).   

  

Før ny hovedatkomst fra fv44 etableres kan det i planområdet (felt B1, B2, K1 og K2) tillates maks utbygging 

på 30 000m2 BRA.    

  

Dersom Sandvikveien benyttes som midlertidig biltilkomst fra fv44, må regulert undergang i kryss 

Sandvikveien/Bergsagelveien og gang- og sykkelforbindelse langs Consul Sigval Bergesensvei og 

Sandvikveien, være opparbeidet før ny bebyggelse i planområdet tas i bruk.    

 

Støyskjerming langs spor 2 på jernbanes østside, og innenfor planområdet, kan opparbeides ved behov og 

etappevis, så lenge støyforholdene i ferdig utbygde delfelt kan dokumenteres tilfredsstillende.   

  

Det skal etableres et flettverksgjerde mellom offentlig vei og bane som skal være et minimum 1.8 meter høyt.    

  

Hamnevika H45 i Plan 116 K, skal være sikret opparbeidet som friområde/bypark før det gis rammetillatelse for 

utbygging av boliger i planområdet (felt B1 og B2).   

  

Nødvendig ballfelt i H45 i Plan 116K, skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse for boligene i B1 

eller B2 feltene.  

  

Friområdet og Turdraget skal opparbeides etappevis samtidig med de enkelte, tilstøtende, utbyggingsfelt. 

Turdraget skal, i områdets byggefase samt før opparbeidelse, være offentlig tilgjengelig, sammenhengende og 

tilrettelagt på en slik måte at det er trygt og attraktivt å ferdes der, og ha en standard som gjør den egnet også 

som sykkeltrasé.  

  

Lekeplasser og uteoppholdsareal for Felt B1 og B2 skal ferdigstilles samtidig med tilhørende boligutbygging og 

før man får brukstillatelse på utbyggingstrinnene/feltene.    

 

Ved planlagt småbåthavn i sør skal Turdraget opparbeides senest ved utbygging av felt B1. Landfeste for 

kommunal småbåthavn skal sikres samtidig med at turdraget opparbeides.   

  

Opphøyet og intensivbelyst fotgjengerfelt, ved planlagt ny jernbaneundergang, skal være opparbeideidet før man 

får brukstillatelse på den delen av utbyggingen som utløser krav om ny tilkomst med jernbaneundergang.  

 

Når omsøkt utbyggingsareal overstiger 35%, av maks tillatt BRA i planområdet, skal tomt til barnehage i 

nærområdet til Paradis stasjon være sikret i henhold til nærmere dokumentert behov (se plankrav).  

  

  

§ 4 Fellesbestemmelser   

Ny bebyggelse og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet, og være 

tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede.  
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Illustrasjonsprosjekt 

Illustrasjonsplan, kvalitetsprogram og overordnet utomhusplan i målestokk datert Ghilardi+Hellsten Arkitekter 

15.10.2015 er retningsgivende for detaljplanleggingen innenfor planområdet.   

 

Energiløsninger  

Kommunens strategi for energi – og varmeløsninger skal følges, og det skal tilstrebes at alle bygg i området skal 

tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk 

av disse energimessig er tilsvarende eller bedre enn fjernvarme. Energiløsningene skal være enkle, robuste og 

langlivede, med vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen.   

  

Støy 

Anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging   

(T-1442/2012) skal følges. For støy fra bygg- og anleggsvirksomhet skal det i forkant av hver utbyggingsfase 

(byggetrinn) legges fram en støyprognose, hvor også eventuelle avbøtende tiltak og et opplegg for 

kontroll/etterprøving skal inngå. I arealer for uteopphold skal støynivået ikke overstige 55 Lden. Aktuelle 

støyreduserende tiltak skal være nærmere dokumentert og konkretisert ved rammesøknad.  

  

Parkering  

Det skal maksimalt tillates 0,7 parkeringsplass per 100 m2 BRA næring/kontor, samt 0,9 parkeringsplass per 

boenhet, hvorav 5 % skal tilpasses funksjonshemmede. Det skal settes av plass for minimum 3 

sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA næring/kontor og 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 

Gjesteparkering, og parkering for planlagt småbåthavn i Hillevågsbukta, skal finne sted i offentlig tilgjengelig 

fellesparkeringsanlegget i K-feltene og i sambruk med disse.  

  

Overvannshåndtering 

Overvann skal håndteres lokalt og i størst mulig grad ved åpne overvannsløsninger. Det skal redegjøres for 

behandling av overvann, både takvann, overflateavrenning og drensvann, ved søknad om rammetillatelse. Det 

skal sikres trygge flomveier til sjøen og overflater skal i størst mulig grad være permeable.   

  

Tak 

I tillegg til maks angitte gesimshøyder kan takoppbygg for tekniske installasjoner, heis og rekkverk for 

takterrasser bare tillates på følgende vilkår: omfanget skal være begrenset; alle takoppbygg skal være integrerte 

elementer i den arkitektoniske volumoppbyggingen; ingen takelementer skal overstige tilgrensende takflate med 

mer enn 2,5m.   

  

Lekeareal 

Kvartalslekeplasser skal være offentlig tilgjengelige. Lekeareal skal i størst mulig grad opparbeides med 

permeable overflater og materialer av høy kvalitet. Arealene skal så langt som mulig ikke avgrenses med gjerder 

eller lignende. Det skal opparbeides 1 sandlekeplass (150 m2) per 25 boliger og en kvartalslekeplass (1500 m2) 

per 220 boliger. Ballfelt skal opparbeides på H45, jf. rekkefølgekrav § 3. Det skal tilrettelegges for varierte 

aktiviteter og multifunksjonelle løsninger som gir mulighet for flere aktiviteter og ulike aldersgruppers bruk. 

Masser som skal brukes på utearealer planlagt brukt til lek og opphold, skal tilfredsstille normverdier for mest 

følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A.   

  

Grøntarealer 

Der ikke annet er spesifisert i disse bestemmelser skal grøntarealer opparbeides etter «norm for utomhusanlegg i 

Sør-Rogaland».  

Blå-grønn faktor:  

Planområdet skal opparbeides med Blågrønn faktor (BGF) på minimum 0,7.  

  

Tilgjengelighet med offentlige kjøretøy 

Gatetun, gangveier og uteoppholdsarealer innenfor området skal kunne benyttes av utrykningskjøretøy og 

renovasjonsbil, og skal ha minste bredde 3,0 meter inkl. skulder og nødvendig breddeutvidelse i kurver og kryss. 

Tilgjengelighet med renovasjonsbil bør unngås hvis mulig for gangveier.  

  

Avstand til jernbanespor 

Byggegrenser mot jernbane (målt fra midtlinje nærmeste spor) skal for boligområder være 25,0m og for 
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samferdselsanlegg og næringsbygg 15,0 m. For P-kjellere gjelder egne byggegrenser avsatt på plankart.    

  

Stedlige masser 

Det er ikke tillatt å dyrke matproduserende vekster i stedlige masser. Der slik dyrking skal foregå, må stedlige 

masser skiftes ut eller tildekkes med minimum 1,0m rene jordmasser.  

Trafikkarealer 

Der ikke annet er spesifisert i disse bestemmelser skal trafikkarealer dimensjoneres iht gjeldende Vegnorm for 

Sør-Rogaland. Tekniske tegninger og avvikssøknader, både private og kommunale, skal sendes til Stavanger 

kommune for gjennomsyn. Ny hovedatkomst til planområdet skal utredes særskilt og koordineres med 

overordnet veiprosjekt på Fv44.   

 

Avkjørsler 

Ved etablering av avkjørsler skal det utarbeides en avkjørselsplan som skal godkjennes av Stavanger 

kommune ved rammesøknad. Avkjørselen må utformes slik at gang- og sykkelveien er gjennomgående 

gjennom/over avkjørselen. Det må etableres et horisontalt felt på minimum 4 meter fra regulert G/S-vei inn 

i avkjørselen, for å sikre gode siktforhold til gang- og sykkelveien. 

 

 

Prinsipp privat avkjørsel 

 

  

§ 5 Bebyggelse og anlegg  

Parkering, sportsboder og felles teknisk anlegg, som ligger under bakkenivå, regnes ikke med i bruksarealet. 

Dette gjelder også for parkeringskjeller med sportsboder, og felles teknisk anlegg på Felt B1 og B2, der avstand 

til gjennomsnittlig terreng er 1,5 meter eller mindre. Det skal heller ikke legges inn teoretiske plan for rom med 

stor takhøyde.   

  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor formålsgrenser som angitt på plankartet.  

  

Arealer under bakkenivå avgrenses som angitt på plankartet.  

  

Bebyggelsens maksimale høyder er angitt med gesimshøyder på plankartet.   

 

  

Felt B1+B2, Boligbebyggelse med uteoppholdsareal felt f_UT 1, 2 og 3  

 

I Felt B1 tillates det oppført bebyggelse med utnyttelse på maks BRA=14.000m2.   

 

I Felt B2 tillates det oppført bebyggelse med utnyttelse på maks BRA=21.000m2.  

  

I Felt B1 tillates et næringsareal på bakkeplan ut mot turdraget. Arealet skal ikke overstige 300 m2 og kun ha 

næringsformål som ikke er til sjenanse eller i konflikt med boligformålet. Dette er regulert i bestemmelsene, og 

ikke på plankart.   

  

I felt B1 og B2 tillates inntil 450 boliger. Minst 50% av boligene skal være 3-roms eller større, og minst 10% 
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skal være 4 roms eller større. Minimumsstørrelse for boligene er på 40 m2.  

  

Felles uteoppholdsareal per boenhet skal være minimum 25 m2. Alle boenheter skal ha egen uteplass, på 

terreng/ balkong, på min 4 m² med gode dagslysforhold og maks støynivå på 55 Lden.   

 

Markterrasser kan anlegges utenfor byggegrenser, men innenfor boligformål på Felt B2. 

  
Felt f_UT 1 er felles for alle boenhetene i felt B1 og f_UT 2 er felles for de boenhetene i Felt B1 som har 

inngang fra dette arealet.  

 

Felt f_UT 3 nord for felt B2 er felles for alle boenhetene i felt B2, samt alle boenheter i felt C i plan 2655. 

Kvartalslekeplassen innenfor dette arealet skal utvides med 10 m2 per boenhet som etableres innenfor plan 2655. 

 

Det tillates felles, allment tilgjengelige trapper og ramper i felles uteoppholdsareal og ned til offentlig turdrag. 

 

Uteareal skal opparbeides med minimum jordtykkelse minimum 50cm på dekker/konstruksjoner og 120 cm på 

terreng, ha variert vegetasjon, universell utforming og materialbruk av god kvalitet. Tette flater tillates kun der 

dette er funksjonelt nødvendig.   

  

Langs Consul. S. Bergesens vei, og syd for Strømsbrua, kan det ved behov etableres en støyskjerm /voll, 

frittstående eller som en integrert del av boliganlegget, og tilrettelagt med sykkelparkering der det er 

hensiktsmessig. Plassering og utforming skal dokumenteres ifm. rammesøknad.   

  

Det kan tillates utkragede balkonger, karnapper og fasadeelementer over offentlig turdrag og Felt f_UT 1, 2, og 

3 fra 2.etg og oppover.   

 

Felt K1+K2, Kombinerte formål (kontor, forretning, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting)   

med uteoppholdsareal felt f_UT 5 

  

Felt K1: Det tillates oppført bebyggelse med utnyttelse på maks BRA=28.000m2   

 

Felt K2: Det tillates oppført bebyggelse med utnyttelse på maks BRA=24.000m2  

  

Parkeringsanlegget skal være tilgjengelig for offentligheten. Det skal tilrettelegges for sambruk med 

gjesteparkering for planområdet, og for planlagt småbåthavn i Hillevågsbukta.   

  

Det tillates inntil 2.500 m² forretningsareal, hvorav inntil 1.000m2 til en nærbutikk/ dagligvare som skal betjene 

planområdet. Til forretningsarealet regnes butikkarealer og biarealer (lager, personalrom) som naturlig henger 

sammen med disse, men ikke tekniske rom og varemottak. Det tillates inntil 4.000 m2 offentlig og private 

tjenesteyting.  

  

All varelevering og avfallshåndtering skal foregå på bakkeplan og innendørs og tillates ikke plassert ut mot 

boligfelt eller turdrag.  

  

Tillatelse til uteservering og annen møblering på grunnplan kan søkes om i byggesak, men tillates ikke på mer 

enn 30% av bredden av turdraget og kun ifm delfelt K1 og K2. Uteservering/møblering må tilrettelegges slik at 

det ikke kommer i konflikt med turdragets offentlige karakter.      

  

Det skal på bakkeplan tilrettelegges for en allmenn tilgjengelig passasje gjennom K1 som forbindes direkte til 

f_gatetun 1 under bro og videre mellom K2_1 og K2_2. Passasjen på K1 skal ha minimum fri høyde på 4,5m.  

  

Felt f_UT 5 under Strømsbrua skal være et allment tilgjengelig areal som skal fremstå som del av tilstøtende 

offentlige arealer og gi forbindelser til disse. I samme feltet tillates etablert en offentlig tilgjengelig frittstående 

trappe- og/eller rampekonstruksjon opp til Strømsbrua.   

  

Bebyggelsen skal utformes med grønne tak på minimum 50% av takflatene.  Det kan tillates takterrasser. 

Sistnevnte skal da framstå som en integrert del av den arkitektonisk-helhetlige takutformingen.   
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§ 6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 

Offentlige og felles trafikkarealer:  

  

Trafikkarealer som er offentlige er følgende:   

• Kjøreveg: o_KV 1, o_KV 2, o_KV 3  

• Gatetun: o_Gatetun 1  

• Gang/sykkelveg: o_GSV 1 t.o.m. o_GSV 11  

• Annen veggrunn – tekniske anlegg: o_VT 1, o_VT 2, o_VT 3   

• Annen veggrunn – grøntareal: o_VG 1 t.o.m. o_VG 19   

 

Trafikkarealer som er felles er følgende:   

• Gatetun: f_Gatetun 1, f_Gatetun 2   

  

f_Gatetun 2 

Mellom næringsbyggene på K1 og K2, skal det anlegges et gatetun, felles for begge delfelt, der det tillates 

midlertidige konstruksjoner utenfor byggegrenser og under Strømsbrua. Midlertidige konstruksjoner kan være 

bygg av paviljongmessig karakter, lette takoverdekninger, konstruksjoner ifm. sportsaktiviteter og selvbærende 

gangforbindelser opp til Strømsbrua.  Disse funksjonene skal integreres i et helhetlig konsept for et byrom som 

også skal inneholde atkomst og drop-off med sykkel og bil, varelevering, sykkelparkering, samt bearbeiding og 

belysning av underside brolegeme. Det tillates oppført brofundamenter på gatetunet.  

 

 f_Gatetun 3  

Helt nord i planområdet skal det anlegges et gatetun som skal fungere som hovedatkomst for 

varetransport/service for Felt K2, samt for tilstøtende byggetomt nordover.  

  

o_Gatetun 1  

Helt syd i planområdet skal det anlegges et gatetun som skal fungere som atkomst og drop-off til kommunalt 

småbåtanlegg/marina. Mellom Consul Sigvald Bergesens vei og gatetunet skal det etableres et grøntareal der det 

tillates etablering av overdekt sykkelparkering for 20 sykler, samt overdekt opplagringsplass for 

trillevogner tilhørende marinaen. Maks byggehøyde er 2,5 m.   

Ifm grøntarealet kan det også etableres anlegg for tømming av septiktanker fra båter.   
  

 

Felt S1, Kombinerte formål  («Mobilitetspunkt», sykkelparkering):  

  

På Felt S1 skal det anlegges et samferdselsanlegg/bygg som tilrettelegger for en offentlig forbindelse opp på 

Strømsbrua/Paradis Stasjon, samt et tilhørende utendørs sykkelparkeringsanlegg.   

  

Sykkelparkeringsanlegget skal kombineres med vegetasjon og fremstå som et grønt anlegg. Det tillates etablert 

overbygninger/ tak over anlegget.   

  

I «Mobilitetspunktet» skal det etableres trapp og heis, samt at det tillates etablert funksjoner, som skal styrke 

Paradis stasjon som knutepunkt, og som framstår som en naturlig del av dette. «Mobilitetspunktet» kan også 

inneholde en energisentral og/ eller nettstasjon.   

 

Deler av «Mobilitetspunktet» tillates plassert innenfor byggegrensen mot Strømsbrua, og langs Strømsbrua mot 

Paradis Stasjon. «Mobilitetspunktet» skal ikke regnes med i utnyttelsen av området.  

  

Gang- /og sykkelveger  

Innenfor planområdet skal det etableres en offentlig hoved gang-/og sykkelveistruktur på østsiden av Consul 

Sigvald Bergesens vei (Gandsfjordruta).   

  

Gang-/og sykkelveien skal ha en bredde på 5,5 meter hvorav minimum 3,0 meter til syklende og 2,5 meter til 

gående. Det skal etableres kantsteinskant for å separere de to feltene. Sykkelveien skal ha opphøyet dekke som 

er gjennomgående ved avkjørsler.  
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Gang- og sykkelveistrukturen skal ha fire koblinger på tvers til turdraget, to syd i planområdet, en på sydsiden 

av K1 og en diagonalt gjennom gatetun på K1 og K2.   

  

Gang- og sykkelveier som ikke er del av hoved g/s-nett skal ha minimum bredde på 3,0 meter.   

  

 

§ 7 Grønnstruktur  

 

Turdrag  

Turdraget skal danne en sammenhengende og lett tilgjengelig forbindelse langs sjøkanten i hele planområdets 

lengde. Det skal variere i høyde mellom k+2,0 og +3,0, med stedvis nedtrapping mot sjøen og påkobling til 

eksisterende og planlagte turveistrekk i nord og sør.   

  

Turdraget skal tilrettelegges og opparbeides for lek, opphold og aktiviteter som styrker og tilgjengeliggjør 

friluftsliv ved og i vann for alle aldersgrupper.   

  

Turdraget skal i størst mulig grad opparbeides som et grønt parkdrag med variert vegetasjon og permeable, 

myke flater. Turdrag skal opparbeides med jordtykkelse minimum 50 cm på lokk /konstruksjoner og 120 cm på 

terreng.   

  

Turdraget skal, så langt som mulig, ikke avgrenses med gjerder eller lignende, men sikre og styrke tilgangen til 

sjøen.   

  

Friområde  

Hillevågsholmen skal ha en grønn karakter, med stedegen vegetasjon mest mulig lik den opprinnelige.   

Det tillates etablert felles brygge/rampe for badende og annen vannaktivitet på Hillevågsholmen.  

  

Det tillates at eksisterende pumpestasjon utvides med en energisentral for Felt B1 og B2, men anlegg totalt over 

bakken skal ikke overstige 75m2, og fasadene skal utarbeides med høy materialkvalitet.  

   

 

§ 8 Hensynssoner  

 

Sikringssone transport (= byggeforbud rundt veg, bane og flyplass)   

Frem til ny Stavanger stasjon med sportrasé er avklart, er området avsatt som sikringssone transport. 

Sikringssonen faller bort etter dette. Et hvert tiltak i sikringssonen skal i denne perioden forelegges 

Jernbaneverket for uttalelse. Permanente tiltak kan i perioden ikke etableres uten Jernbaneverkets godkjennelse, 

med unntak av P-kjeller for næringsbygg som tillates bygget under hensynsonen.   

 

Faresone havstigning  

Fare for havstigning skal være tema i overordnet landskapsplan. I aktuelle deler av strandområdet skal adkomst 

og gulv i rom for varig opphold ikke ligge lavere enn kote +3.  
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Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Advokathjelp ved boligkjøpet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til 
boligkjøperforsikring og fornyes årlig 
– om du ønsker det.

• Samboeravtale/ektepakt og arv
• Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
• Utleie og naboforhold
• Tomtefeste, veirett og andre servitutter
• Plan- og bygningsrett
• Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
• Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. 
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra 
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøper-
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers 
forsikring.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som 
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, 
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen 
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no. 

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller 
post@help.no.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS 
Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring 
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til 
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. 

  



� Notater
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BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Bud stort kroner

Skriver kroner  00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold

Ønsket overtagelsesdato / Akseptfrist / kl. :

FINANSIERINGSPLAN

Lån i  v/  tlf.  kr

Lån i v/ tlf.  kr

Egenkapital i  v/ tlf.  kr

Finansiering kr  bekreftet av  Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ja nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser 

som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hver-

andre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og 

FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig 

ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

BUDGIVER 1 BUDGIVER 2

Navn  Navn

Personnr.  -  Personnr.  -

Tlf.  Mobil  Tlf.  Mobil

E-post E-post

Adresse  Adresse

Postadr.  Postadr.

Sted  Dato  Sted Dato

Underskrift  Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) 

� Budskjema
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Paradis Brygge Hus 1 4016 Stavanger
Gnr. 56, bnr. 2349 i Stavanger kommune
Oppdragsnr: 2207180187 / Leiv Inge Stokka
Leilighetsnummer:  

EiendomsMegler 1 Nybygg , Postboks 250 Forus, 4313 Sandnes, T 915 02 070, E nybygg@em1sr.no



DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:

• Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på
• Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste. 

Ring gjerne megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg 
orientert om bud fra andre potensielle kjøpere.

Gå inn via knappen 
«gi bud» på 

eiendommen du 
vil gi bud på.

� Nå kan du gi bud med et tastetrykk
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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 Eiendoms-

meglerforbund, 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. 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 eiendom-  

men, 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, finansierings 

plan, 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 for 

beholdet 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 bud-  

giverne 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 budrunde 

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.

� Les før du gir bud
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� Ditt nye hjem?
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Paradis Brygge Hus 2 - et fantastisk sted å bo.
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� Kontakt

Leiv Inge Stokka
Eiendomsmegler MNEF

Telefon 95210773
Epost leiv.inge.stokka@em1sr.no

Olav Kristensen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon 90086442
Epost olav.kristensen@em1sr.no

EiendomsMegler 1 Nybygg 
Org. nr. 958 427 700
Postboks 250
4068 Stavanger
Telefon 915 02 070

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 2207180187 Salgsoppgaven er sist oppdatert 11.10.2021


