
- Moderne leilighet med 3 soverom
- Vestvendt på Salhus – gode solforhold
- Prisantydning borettsandel kr 690.000,-
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Nøkkelopplysninger  
 

Bokfinkveien 7D – Salhusmarka borettslag andel nr 23 
 

 
 Prisantydning andel kr 690.000,- 

Andel fellesgjeld kr 2.056.239,- 
Totalpris kr 2.746.239 

 
 
BORETTSANDEL Andel nr 23 i Salhusmarka borettslag org.nr. 997 836 219 

 
EIER Evy Lorentzen 

 
BORETTSLAGET Salhusmarka borettslag ligger på Salhus øst, ca 2,5 km nord for Brønnøysund 

sentrum. Butikker, skole og barnehager i nærområdet. Åpent område med 
gode solforhold. 
Borettslaget består av 23 andeler med moderne boliger av type rekkehus og 
flermannsboliger. Forkjøpsrett: Andelseiere i borettslaget og medlemmer i 
MOBO. 
 

BOLIGEN Leilighet i 2. etasje i 4-mannsbolig med tilhørende carport. Leiligheten har 
byggeår 2015 og fremstår med moderne god standard og uten vesentlig 
brukspreg eller mangler. Integrerte hvitevarer i kjøkken. Bruksareal 93 m2, p-
rom 89 m2 som inneholder kjøkken/stue med utgang til vestvendt terrasse, 
bad, bod, gang og 3 soverom. Oppvarming med vedfyring og elektrisitet. 

  
TOMT/FELLESAREAL 
 

Borettslagets fellestomt er pent opparbeidet med asfalterte trafikkarealer og 
plen. 
 

FELLESUTGIFTER Gjeldende felleskostnader er kr 5.988,- pr. mnd. I dette inngår renter av 
fellesgjeld, kabel-tv/internett, forsikring av bygninger, strøm og vedlikehold 
fellesarealer, komm. avgifter/renovasjon og administrasjon/forretningsfører.  
Fra 1. januar 2021 økes felleskostnadene med 10%. Ved første avdrag på 
fellesgjeld i juni 2025 vil felleskostnadene øke med ca. kr 7.211,- ut i fra dagens 
lånebetingelser. 
 

LIGNINGSVERDI kr 746.814,- som primærbolig for 2019. 
 

KJØPERS 
OMKOSTNINGER 

I tillegg til kjøpesummen kommer tinglysingsgebyr hjemmelsovergang kr 430,-
Dersom kjøpet lånefinansieres, må det også betales kr 430,- i tinglysingsgebyr 
pr. pantedokument. Totale omkostninger kommer da på kr 860,-. 
 

SELGERS 
OMKOSTNINGER 

Avtalt meglerhonorar er kr. 50.000,-. I tillegg må selger betale utgifter til 
annonsering m.m. 
 

VISNING Etter avtale 
 



BETINGELSER Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngitte bud. 
 
Leiligheten er klar for overtakelse etter nærmere avtale. 
 
Ny andelseier må tegne medlemsskap i MOBO og godkjennes av borettslagets 
styre.  
 
Borettsandelen selges som den er. 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen nøye før eventuell 
budinngivelse, jfr. avhendingslova § 3-10. 
 

ANSVARLIG MEGLER Advokat Tore Walle-Jensen org.nr. 912 304 450 
 

 
 

se også www.finn.no 

 
Tlf 75 00 93 30 

 

www.advokateiendom.com 
 
Avhendingslova   
 
§ 3-7. Manglande opplysning om eigedomen  
Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen 
som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette 
gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje 
vart gitt.  
 
§ 3-8. Uriktig opplysning om eigedomen  
(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som 
seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er 
gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.  
(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på 
avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.  
 
§ 3-9. Eigedom selt « som han er » e.l.  
Endå om eigedomen er selt « som han er » eller med liknande allment atterhald, har eigedomen 
likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i 
vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva 
elles.  
 
§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking  
(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då 
avtala vart inngått.  
(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å 
følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som 
mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom 
seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.  
(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.  







 Boligopplysninger:
Dato utkjørt: 17.11.20 Side 1 av 3Saksbehandler: Ola Wiik Søberg

Salhusmarka borettslag 30.05.1963Fødselsdato eier:

Bokfinkveien 7 D

Organisasjonsnr: 997 836 219

8907 BRØNNØYSUND

Vår ref.:

Type:

Eiere: Evy Lorentzen

112/23

Borettslag tilknyttet

23Andelsnr:

1: Fellesutgifter
Tot. innev. måned: 5 988
Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning

Fellesutgifter: Felleskostnader 3 264
A-konto rente 2 724

Ved salg avregnes renter og avdrag på finansdel
2: Registrerte endringer fellesutgifter

01.01.2021 Tot. utg. i kr.:Neste endring: 6 277
Fellesutgifter: Felleskostnader 3 590

A-konto rente 2 687
3: Fellesgjeld

Gjeld siste årsoppg.:Ajourf. Andel f.gj. (lån): 2 056 239 2 057 046
Klient gj. s. årsoppg.:Klient ajourf. lån: 42 344 530 42 414 754

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12123753397, DNB Bank ASA

Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 17.11.2020: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 44
Saldo per 17.11.2020: 31 745 000
Andel av saldo: 0
Første termin: 30.12.2012Neste avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.06.2042 )
Flytende rente
IN-lån som kan individuelt nedbetales i hh. til avtale

Lånenummer: 12130305014, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 17.11.2020: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 49
Saldo per 17.11.2020: 10 045 000
Andel av saldo: 2 030 000
Første termin: 30.06.2015Neste avdrag: 30.06.2025 ( siste termin 31.12.2044 )
Flytende rente
IN-lån som kan individuelt nedbetales i hh. til avtale
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2025
utgjøre ca kr 7 211,00 per måned for denne boligen

Lånenummer: 12134052323, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 17.11.2020: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 12
Saldo per 17.11.2020: 327 608
Andel av saldo: 15 502
Første termin/første avdrag: 30.06.2017 ( siste termin 30.06.2026 )
Flytende rente
Gårdsplasser/asfaltering

Lånenummer: 12136603963, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 17.11.2020: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 5
Saldo per 17.11.2020: 226 923
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3: Fellesgjeld
Andel av saldo: 10 738
Første termin/første avdrag: 30.12.2018 ( siste termin 30.12.2022 )
Flytende rente
Styrking av likviditet

4: Særskilte opplysninger
Klausuler:
Styreleder: Ole Bjørn Myrvoll

Adresse: Bokfinkveien 11 B

Postnr/-sted: 8907  BRØNNØYSUND

Telefon: Mob.: 97520737

E-post: salhusmarka.brl@outlook.com

6: Ligning - 2019
Gjeld: Andre inntekter:2 057 046 206
Utgifter:Annen formue: 17 573 59 533

7: Pålydende
Opprinnelig innskudd:Pålydende: 5 000 870 000

23 Partialobligasjonsnr:Andelsnr: 23
8: Bygning/eiendom
Gårds/bruksnr: 105/755, 105/748, 105/749, 105/759

Bygningstype: 4-mannsbolig

Eiet Tomteareal:Feste/eiet tomt: 7364.8
9: Forsikring

If Skadeforsikring Polisenr:Forsikret i: SP563315
10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

19.02.2015 Første innflytting:Ferdigstillt: 19.02.2015 SSBnr: H0202
2. Oppvarmingstype:Etasje: Vedfyring + strøm
NeiHeis:

Parkeringstype:              Carport

Nei Antall rom:Systemlås: 4
Oppr. antall rom:Husdyrhold: 4

Nei Kategori:Livsløp standard: 4 mannsbolig
1 - Andelseiere i borettslagetAnsiennitetsregler:
2 - Medlem i MOBO eller Felles ansiennitet

Fasiliteter:
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10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger
Borettslaget har fellesavtale på kabel-tv hos Infonett Røros.



Til andelseiere i Salhusmarka 
borettslag

Varsel om endring av felleskostnader

Styret i Salhusmarka borettslag har vedtatt å øke de måndlige fellesutgiftene gjeldende fra 1. januar 2021.
Felleskostnadene økes med 10%

Økningen kommer som følge av den generelle prisvekst.

Økning av fellesutgifter

Nye innbetalingsblanketter vil bli tilsendt. Dette  gjelder ikke de som har AvtaleGiro, E-faktura eller EHF, her
vil endringen bli automatisk registrert. For ordens skyld gjør vi imidlertid oppmerksom på at dersom du har
avtalt beløpsbegrensning på AvtaleGrio, så bør du undersøke om ny månedlig husleie ligger innenfor dette
beløpet.

For å se mer informasjon om felleskostnadene og din leilighet samt borettslaget kan du logge deg inn, eller
registrere deg som bruker i portalen.  https://www.moborana.no/ - velg portal og følg veiledning derfra.

Mo i Rana, 05.11.2020  
For styret i Salhusmarka borettslag

Ole Bjørn Myrvoll (sign.)  
Styreleder



NBBL-dok nr. 2.06 
 

ORDENSREGLER  
FOR  

SALHUSMARKA BORETTSLAG  
SIST ENDRET VED STYRET 02.11.2011 

 
 

1. Formål og omfang 
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø 
ved at alle tar hensyn til hverandre. 
 
Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er 
ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, 
besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.  
 
Dersom borettslaget har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, 
rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene. 
 
 
 

2. Aktiviteter og støynivå 
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke 
forstyrrende på naboene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres 
nattesøvn ikke forstyrres. 
 
Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst 
mulig sjenanse for naboene, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager 
bør støyende arbeider unngås. 
 
Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy, varsles beboerne i tilstøtende 
boliger i god tid. 
 
 

3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer 
Beboerne skal sørge for: 
 

- at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde 
årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.  

- at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå 
kondensskader og muggdannelse i boligen.  

- å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget.  
- straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller 

lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.  
- at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke 

forekommer. 
- at balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og 

beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne. 
 

Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som 
å sette opp markiser, plattinger, levegger, trampoliner, parabolantenne, varmepumpe 
eller lignende.  
 
Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret, overlate bruken av boligen til andre, jf. 
borettslagslovens §§ 5-3 flg. Overlating av bruken reduserer ikke andelseiers plikter 
overfor borettslaget. 
 
 



4. Fellesarealer 
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive 
fellesarealene.   
 
Søppelkasser er kun beregnet til husholdningsavfall. Papir sorteres og kastes i egne 
beholdere. Glass og andre farlige gjenstander kastes også i egne beholdere for dette 
formålet. Avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene. 
 
Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne.  Barnevogner og sykler 
kan imidlertid plasseres ved egen inngang.   
 
Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus 
til boligene. 
 
 
 

5. Kjøring og parkering 
Dersom borettslaget har innført bestemte områder for parkering og kjøring av 
motorkjøretøy, benyttes disse. De som eventuelt er tildelt garasje eller egen plass, tar 
først i bruk den før fellesparkeringen benyttes. Kjøring og parkering på gårdsplasser, 
gang- og sykkelveger er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig nyttekjøring. 
 
 

6. Dyrehold 
Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer 
borettslagets regler for dyrehold. 
 
Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre-
menter på borettslagets område. 
 
 

7. Andre bestemmelser 
- Ikke i bruk. 

 
 

8. Brudd på ordensreglene 
Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner. 
 
 
  
 



 

VEDTEKTER 
 

 for Salhusmarka borettslag org nr. 997 836 219 
 
tilknyttet  
Mo og Omegn boligbyggelag 
 
Vedtatt på stiftelsesmøte den 02.12.2011. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Salhusmarka borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne 
bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i 
sammenheng med denne.  
 
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
 
(1) Borettslaget ligger i Brønnøy kommune og har forretningskontor i Rana 
kommune. 
 
(2) Borettslaget er tilknyttet Mo og Omegn boligbyggelag som er forretningsfører. 
 
 
2. Andeler og andelseiere 
 
2-1 Andeler og andelseiere  
(1) Andelene skal være på kroner 5.000,-. 
  
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) 
kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en 
andel.  
 
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 
ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). 
Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og 
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å 
skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og 
selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, 
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  
 
 
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 
 
2-2 Sameie i andel  
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  
 
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis 
en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  
 
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes 
av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte 
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godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 
 
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om 
dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om 
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som 
gitt.  
 
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er 
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.   
 
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe 
for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig 
avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.  
 
 
3. Forkjøpsrett  
 
3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige 
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.  
 
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til 
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til 
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen 
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere 
eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på 
skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar 
andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får 
anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten 
gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 
første ledd. 
 
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok 
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. 
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel 
om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten 
dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet 
eier. 
 
3-3 Nærmere om forkjøpsretten 
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere 
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i 
boligbyggelaget foran. 
 
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget 
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 
 
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny 
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.  
 
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på 
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.  
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4. Borett og bruksoverlating  
 
4-1 Boretten  
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte 
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i 
samsvar med tiden og forholdene. 
 
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets 
samtykke.  
 
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig 
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller 
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.  
 
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen 
som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. 
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er 
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder 
dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de 
andre brukerne av eiendommen.   
 
4-2 Bruksoverlating  
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til 

andre. 
 
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen 

dersom:  
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i 
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller 
overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, 

militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i 

rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller 
ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 
eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. 
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en 
måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som 
godkjent.  

 
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre 
uten godkjenning. 
 
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
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5. Vedlikehold  
 
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som 
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, 
apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer 
unngås.  
 
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som 
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med 
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, 
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med 
karmer.  
 
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig 
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-
/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger 
o l.  
 
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.  
 
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade 
påført ved innbrudd og uvær.  
 
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å 
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.  
 
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at 
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15. 
 
 
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så 
langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører 
laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen 
andelseier.  
 
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike 
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for 
andelseieren.  
 
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder 
nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller 
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller 
ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  
 
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og 
utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for 
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andelseieren eller annen bruker av boligen. 
 
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.  
 
 
 
6. Pålegg om salg og fravikelse 
 
6-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som 
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt 
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.  
 
6-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir 
laget rett til å kreve andelen solgt.  
 
6-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til 
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, 
kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
 
 
7. Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
7-1 Felleskostnader  
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene 
med en måneds skriftlig varsel.  
 
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til 
en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  
 
(3) Borettslaget kan ha individuell nedbetaling av andel fellesgjeld (IN ordning). 
 
 
7-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget 
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum 
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning 
besluttes gjennomført. 
 
 
8. Styret og dets vedtak 
 
8-1 Styret  
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2. andre 
medlemmer. Styret kan ha 3. varamedlemmer. 
 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  
 
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger 
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styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  
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8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller 
vedtektene er lagt til andre organer.  
 
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  
 
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de 
frammøtte styremedlemmene.  
 
8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til 
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står 
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak 
som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle 
styremedlemmene.  
 
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to 
tredjedels flertall, fatte vedtak om:   
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som 

etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har 
vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  
3. salg eller kjøp av fast eiendom,  
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 
forvaltning,  
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg 
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige 
felleskostnadene. 

 
8-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 
 
 
9. Generalforsamlingen 
 
9-1 Myndighet 
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 
 
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av 
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for 
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.  
 
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal 
være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om 
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I 
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begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget. 
 
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et 
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal 
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-
3 (1). 
 
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  
- Godkjenning av årsberetning fra styret  
- Godkjenning av årsregnskap  
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret  
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  
9-5 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen 
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra 
generalforsamlingen. 
 
9-6 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte 
ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn 
en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.  
 
9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen 
fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle 
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får 
flest stemmer skal regnes som valgt.  
 
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
10-1 Inhabilitet  
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe 
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse. 
 
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning 
på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar 
for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om 
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23. 
 
10-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet 
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite 
om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse 
tilsier taushet.  
 
 



 9 

10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er 
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre 
andelseiere eller laget. 
 
 
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen 
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.  
 
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra 
boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 
11-2 Forholdet til borettslovene  
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 
06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato. 
 

 
 

 



Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Salhusmarka borettslag torsdag 12.03.2020 kl. 20:00 -
Havnegata 32, 8900 Brønnøysund.

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:

Styreleder Ole B. Myrvoll ble foreslått valgt som møteleder

Godkjent

Valg av sekretær1.2

Vedtak:

Møteleder ble valgt Ole B. Myrvoll som referent

Godkjent

Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder

1.3

Vedtak:

Tor Charles Pedersen ble spurt om å signerere protokoll sammen med møteleder

Godkjent

Registrering av stemmeberettigede1.4

Vedtak:

Av lagets andelseiere møtte 5 personer og totalt 4 stemmer var representert.

Godkjent

Godkjenning av innkalling og saksliste1.5

Vedtak:

Generalforsamlingen ble spurt om det var noen innvendinger på innkalling og saksliste.
Det var ingen innvendinger fra beboerne.

Godkjent

Årsregnskap 2019 med revisors beretning2.

Vedtak:

Regnskap med noter og revisjonsberetning er vedlagt. Møteleder spurte om alle hadde lest
regnskap og ba om kommentarer, og eventuelle spørsmål på regnskap og revisor

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent

Valg i henhold til vedtekter3.

Protokoll fra generalforsamling 2020 - Salhusmarka borettslag. Side 1/2



Styremedlem for 2 år3.1

Vedtak:
Linn Anett Nilsen er enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem for 2 år3.2

Vedtak:

Ingen

ingen

Varamedlem for 1 år3.3

Vedtak:
Tor Charles Pedersen enstennig valgt for 1 år.

Valgkomite for 1 år3.4

Vedtak:
Svein Aarsund er enstemmig valgt for 1 år.

Delegerte til MOBO's generalforsamling med varadelegerte3.5

Vedtak:
Ole Bjørn Myrvoll

Linn Anita Nilsen

Fastsettelse av godtgjørelse til styret4.

Vedtak:
Vedtak samme som i fjor

Styreleder kr. 5.000,-

Styremedlemmer kr. 2.500,- hvær.

Protokoll fra generalforsamling 2020 - Salhusmarka borettslag. Side 2/2



Protokoll for Salhusmarka borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder Ole Bjørn Myrvoll (sign.) 27.03.2020
Protokollvitne Tor Charles Pedersen (sign.) 27.03.2020



























VIKTIGE PUNKTER ANG. FORKJØPSRETT 

• Medlemskap  

• Finansiering må være klar  

• Forhåndsavklaring eller fastprisavklaring  

• Ny melding om forkjøpsrett  

• Tilgjengelighet ved avklaring  

• En kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet MOBO  

Medlemskap 
Du må sørge for at ditt medlemskap er i orden, det vil si medlemskapet må være betalt eller overført, før du 
benytter forkjøpsrett. Ved spørsmål angående regler for overføring, ta gjerne kontakt med vår medlems-
avdeling. Bare medlemmer med ansiennitet registrert før bud ble akseptert, eller tidligere, kan benytte 
forkjøpsrett. 
 
 
Finansiering må være klar 
Skal du benytte forkjøpsrett, må du ha finansieringen klar. Finansiering av hele kjøpesummen må 
dokumenteres skriftlig og innen meldefristen. Oppgjør av kjøpesummen skjer vanligvis gjennom den eiendoms-
megleren som har hatt salget. MOBO har iht. lov om borettslag § 4-21 anledning til å kreve bankgaranti på 
finansieringen ved forkjøpsrett. Man kan ikke kreve å bruke forkjøpsretten dersom finansiering ikke er 
dokumentert innen meldefristen. I tillegg til kjøpesummen kommer et gebyr for avklaring av forkjøpsrett, pr i 
dag kr 7.062,-. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått avtale, og kjøper boligen til avtalt 
pris på avtalte vilkår. Endring av hjemmel og registrering av pant skjer i grunnboken, og gebyrer betales 
direkte til Statens Kartverk. 

 
 
Forhåndsavklaring eller fastprisavklaring 
 
Forhåndsavklaring: 
Det er to måter å avklare forkjøpsrett på. Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt. Etter at 
bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at MOBO henvender seg til de som har meldt interesse for bruk 
av forkjøpsrett. Ved en slik henvendelse må du raskt, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett 
gjøres gjeldende. 
 
Ny melding om forkjøpsrett: 
Hvis det går mer enn 3 mnd før boligen blir solgt, vil boligen bli kunngjort for medlemmene på nytt og ny 
melding om forkjøpsrett må sendes MOBO. 
 

Tilgjengelighet: 
Sørg for å være tilgjengelig når forkjøpsretten skal avklares. 

 
Fastprisavklaring: 
Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres for våre medlemmer. Når boligen er kunngjort til fast 
pris, er melding om forkjøpsrett som er levert innen meldefrist forpliktende. Du plikter da å overta boligen hvis 
ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen. 
 
 
En kan bare eie en bolig i borettslag tilknyttet MOBO  
Fysiske personer kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet MOBO (iht. MOBO’s vedtekter gjeldende fra 
15.06.2006). Vær oppmerksom på at dersom du benytter forkjøpsrett, og bor i en MOBO-tilknyttet bolig fra før, 
er du forpliktet til å selge denne. Den kan ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc etter unntaksreglene i 
borettslovgivningen og MOBO's vedtekter. 
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Vår ref:   Arkivkode Saksbehandler Dato 
2011/3114-37 1813/105/755 Bjørn Øystein Østbakken, direkte tlf: 75012047 24.02.2015 

Ferdigattest, 4-mannsbolig. 

Salhusmarka, 8907 Brønnøysund. G/bnr. 105/755 

Ferdigattest, etter plan- og bygningsloven (pbl) av 27. juni 2008. 
 

Igangsettingstillatelse er gitt i sak 48/14. 

 

Gjelder: Oppføring av 4-mannsbolig 

 

Byggested: Bokfinkveien 7 A-D, 8907 Brønnøysund. G/bnr. 105/755 

 

Tiltakshaver: Salhusmarka Borettslag, Postboks 1013, 8622 Mo i Rana. 

 

Den ansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av 

kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har ansvarlig søker bekreftet 

ovenfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser 

og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen 

fastsetter. Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 20-1). 

 

Merknader: Ferdigattest gjelder for 4-mannsboligen og omfatter ikke tilhørende carporter. 

I påvente av vedtak i omsøkte grensejustering vil ferdigattest for carporter bli gitt senere. 

Når det gjelder 4-mannsboligen har ikke kommunen foretatt befaring eller tilsyn.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørn Øystein Østbakken 

byggesaksbehandler 

 

Kopi til: 

Teknisk for oppfølging    
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Med forbehold om feil i kartet
Ikke juridisk eiendomsinformasjon (eiendomsgrenser vist med rød stiplet linje)
Utsnitt av reguleringsplan med grunnkart (grå linjer)



  PlanID:    2000001 
  V.dato: 02.02.2000 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SALHUSMARKA 
NORD, DATERT 21.07.99. 
JUSTERT 07.03.01 I HHT. PLANSAK 0011/01, OG 25.04.02 I HHT. PLANSAKENE 
0024/02 og 0040/02, SAMT 06.05.2009 I HHT. PLANSAK  24/09 
(Tore Holm & sønn AS) 
 
PUNKT 1 PLAN – GRENSER/FORMÅL 
Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på plankart. Innenfor planens begrensning 
skal arealer benyttes til de formål planen angir. Planområdet som er beskrevet på plankartet, 
er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 
• Byggeområder 
• Trafikkområder 
• Friområder 
• Fareområder 
• Spesialområder 
• Fellesområder 
 
PUNKT 2 BYGGEOMRÅDER FOR BOLIGER 
Bolighus skal oppføres med etasjetall som vist i reguleringsbestemmelsene. Etasje kan likevel 
fravikes av bygningsmyndighetene etter en vurdering av tomtas beliggenhet. 
For 2. etg. fasader type A er maks. mønehøyde over ferdig planert terreng 8,3 m og maks. 
gesimshøyde 5,8 m. 
For 2.etg fasader type B (redusert 2 etasjer) er maks. mønehøyde over ferdig planert terreng 
7,5 m og maks. gesimshøyde 5,0 m, for bolighus med sokkeletg. er maks. mønehøyde/ 
gesimshøyde henholdsvis 8,5 og 5,8 m. 
For 1 etg. fasader er maks. mønehøyde over ferdig planert terreng 6,2 m og maks. 
gesimshøyde 3,7 m. 
Bygningene skal ha skrå takflater, enten saltak, valmtak eller pulttak. Plassering samt 
møneretning på bolighus skal være som vist på plankartet. Plassering kan likevel fravikes av 
bygningsmyndighetene etter en vurdering av tomt as beliggenhet. Takvinkel skal være 
mellom 22°- 40°. 
 
Plassering av garasje/carport og biloppstillingsplasser skal vises på situasjonsplan som følger 
byggemelding. På de tomtene der garasje ikke er vist. Forutsettes garasje som en del av 1 
etasje med unntak av tomtene B 5.9 til B 5.12. Felles parkering (FP 1) er forbeholdt tomtene 
B 5.9 - B 5.12 med gjesteparkering foran garasjeporter.
 
a)  Boligområde Bl (unntatt B1.1 og B1.2), B2, B4, B5.l til B5.12, samt B5.15 og B8.8 samt 

B8.9 skal ha bebyggelse oppført som rekkehus i en eller to etasjer. B 1.1 og B 1.2 skal ha 
bebyggelse oppført som rekkehus i en eller redusert to etasjer type A. B4.1 til B4.4 kan 
oppføres med sokkeletasje. Største tillatte bebygde areal % av netto tomt (BYA) = 50 %. 
Hvis det ønskes en annen utnyttelse/ plassering av bebyggelse for feltene B l, B2, B4 og 
tomtene B5.1 til B5.15 skal det utarbeides bebyggelsesplan for angjeldende område. 

b)  Boligområde B5.13 og B.5.14, samt B5.16 og B5.17 skal ha bebyggelse oppført som 
eneboliger i en eller to etasjer type A, evt enebolig med hybelleilighet/sokkelleilighet. 
BYA = 40 %  

c) Boligområde B3 skal ha bebyggelse oppført som eneboliger i en eller to etasjer type B, evt 
enebolig med hybelleilighet/sokkelleilighet. BYA = 40 %. 

d)  Boligområde B6 - B9 (unntatt B8.8 og B8.9) skal ha bebyggelse oppført som eneboliger i 
en eller to etasjer type B, evt enebolig med hybelleilighet/sokkelleilighet. BYA = 30 %. 



 

e)  Garasje kan ha bebygd areal inntil 7 % av netto tomteareal, men ikke over 50 m2 bebygd 
areal. Maks. tillatte høyde over planert terreng er 5,5 m. Maks gesimshøyde 3,2 m. 
Der forholdene ligger til rette for det, kan minste avstand fra regulert vei til portside være 
5,0 m, til langside 2,0 m. Byggeavstand angitt på plankart kan derfor overskrides innenfor 
ovennevnte krav. 

 
 
PUNKT 3 TRAFIKKOMRÅDER 
a)  I områdene skal anlegges kjørevei, fortau, gang- og sykkelveier. 
b)  Boligfeltet kan ikke bebygges før gang-/sykkelvei mellom Seljeholmen og Salhusmarka 

sør er bygd. 
e)  Avkjørsler og parkeringsplasser skal utformes og vedlikeholdes som vist i Statens 

Vegvesens vegnormaler. 
d)  FA l felles adkomst for tomt B1.3 - B1.6. FA 2 felles adkomst for tomt B1.7 - B1.9 e). 

FP l felles parkering for tomt B5. 9 - B5.12. Felles garasje skal ferdigstilles samtidig med 
tilhørende bolig. 

f)  Det skal avsettes minimum 1 stk. gjesteparkeringsplass pr. bruksenhet. 
g) Det skal anlegges en trafikkøy i Industriveien som dimensjoneres i hht. vegnormalene 

(ved krysset Indistriveien - Rv.76). Det settes som vilkår at trafikkøya skal ferdigstilles før 
første bolig i Salhusmarka Nord tas i bruk. 

 
PUNKT 4 FAREOMRÅDER - HØYSPENT  
Området skal benyttes til anlegg for elektrisitetsforsyning (trafokiosk). Plassering skal skje i 
samråd med bygningsmyndighetene. 
 
PUNKT 5 SPESIALOMRÅDE - PUMPESTASJON (TEKNISKE ANLEGG)  
Innenfor dette området kan bygningsmyndighetene tillate oppført bygning og annen 
kommunalteknisk/tekniske installasjoner. Plassering skal skje i samråd med 
bygningsmyndighetene. 
 
PUNKT 6 SPESIALOMRÅDE - KLIMAVERNESONE  
Innefor dette området skal eksisterende vegetasjon, evt. med nyplanting, skjøttes på en måte 
som gir best mulig skjerming av bebyggelse og utearealer. 
 
PUNKT 7 SPESIALOMRÅDE - FRISIKTSSONER  
Innenfor disse områdene tillates ikke oppført bygning eller annen gjenstand som kan hindre 
fri sikt for trafikken. Innenfor frisiktsonen skal det være fri sikt 0,5 m over et plan lagt på 
tilstøtende veibaner. 
 
PUNKT 8 OFFENTLIG FRIOMRÅDE  
Innenfor områdene FRI l og FRI 2 kan det ikke iverksettes tiltak som er til hinder for 
allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som friområde. Det avsatte friområde skal opp 
arbeides samtidig som den omkringliggende bebyggelsen. 
 
PUNKT 9 FELLESOMRÅDE  
I områdene LEK 1-4 kan bygningsmyndighetene tillate oppført bygning eller annen 
installasjon som har naturlig tilknytning til bruken av områdene. Lekeplassene skal 
opparbeides samtidig som den omkringliggende bebyggelsen. Ved planlegging, utbygging og 
gjennomføring av uteområdene, skal det sikres god tilgjengelighet for alle 
befolkningsgrupper. Veileder fra Norges Handicapforbund 1998 skal legges til grunn. 



 

Område LEK 1-4 er felles område for lek for boligområdene Bl, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 
og B9. 
PUNKT 10 FELLESBESTEMMELSER  
a)  Bygningsmyndighetene skal ved behandling av byggemeldinger påse at bebyggelsen lar 

en god form og materialbehandling og at bygninger i samme kvartal lar enhetlig, og 
harmonisk utforming. 

b)  Tilbygg/påbygg, garasjer og uthus skal tilpasses beboelseshus med hensyn til utforming, 
materialbruk og fargebruk. 



Informasjon om budgivning 
 

 

Bud skal gis skriftlig til megler. Megler kan kun formidle bud, aksepter og avslag som er gitt 

skriftlig. Elektroniske meldinger, herunder SMS og e-post oppfyller kravet til skriftlighet. 

Megler er pålagt å innhente legitimasjon og signatur fra budgiver før budet kan formidles til 

selger.  

Skjema for manuell levering av bud finnes på siste side i salgsoppgaven, eller benytt 

"Gi bud"-knappen på Finn-annonsen for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og 

sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. 

Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og 

finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. 

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. 

Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.  

Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær 

oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke 

anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. 

 

Publikum skal på forespørsel få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom.  Relevante 

forbehold skal samtidig oppgis.  Et bud med forbehold vil normalt ikke bli akseptert før 

forbeholdet er avklart. Ved flere innkomne bud, blir byderne orientert om høyeste bud og gis 

anledning til å komme med overbud. 

 

Bud er bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp.  Dette gjelder selv om høyere bud 

kommer inn.   

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at 

budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må 

ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før 

budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på 

minimum 30 minutter fra budet inngis.   I forbrukerforhold kan ikke megler formidle bud 

med kortere akseptfrist enn kl.12.00 første virkedag regnet fra siste annonserte visning, jfr. 

forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (3). 

  

Kjøper og selger vil få kopi av budjournal etter at eiendommen er solgt. Øvrige budgiveres 

navn vil i slike tilfeller fremkomme.  Sensitive opplysninger så som finansiering m.v. vil ikke 

fremkomme da dette er underlagt taushetsplikt/personvern.  Øvrige budgivere kan etter 

avsluttet handel eller avsluttet budrunde kreve kopi av budjournal i anonymisert form. 

 

Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste et hvert bud.   

 

Oppgitte personopplysninger i forbindelse med budgivning og eventuell handel lagres på 

saken. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kun driver budformidling i kontortiden på hverdager, dvs kl 

08.00 – 16.00 mandag – fredag.                                                                                                                                
 
 



BUDSKJEMA 
 
 
BOKFINKVEIEN 7 D – ANDEL NR 23 I SALHUSMARKA BORETTSLAG 
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte borettsandel: 
 
 Bud 

 
kr  

+ Tinglysingsgebyr hjemmelsdokument kr 430,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 430,- 

  kr  

    
   
 
Finansieringsplan: Oppgi navn på bank og saksbehandler eller legg ved 
finansieringsbekreftelse. 
 
Bank Saksbehandler 

 
Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen en uke etter dette budets datering. 
 
Annen akseptfrist 

 
 
………………………………..den….../……2020 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
adresse 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
telefon  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
e-post 
 
Kopi av legitimasjon må inngis sammen med budskjema. 
 
Budet sendes Advokatfelleskapet Brønnøysund, Boks 153, 8901 Brønnøysund,  
telefaks 75 00 93 31   epost:   halsen@advokatenehla.no 
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