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 Nøkkelopplysninger 

 
Ringveien 1 H0101 - Kløvermarka borettslag andel nr 5 

 
Prisantydning andel kr 725.000,- 

Andel fellesgjeld kr 670.076,- 
Totalpris kr 1.395.076,-   

 
 

BORETTSANDEL Andel nr 5 i Kløvermarka borettslag org.nr 984 976 844  
 

EIER Asle Bakken 
 

BORETTSLAGET Kløvermarka borettslag ligger ca. 3 km. nord for Brønnøysund sentrum. 
Butikker, skole og barnehager i nærområdet. Borettslaget består av 24 
leiligheter i blokk og fremstår med god orden og voksent, rolig bomiljø. 
Bygningen har heis, og hver leilighet har tilknyttet biloppstillingsplass og bod i 
oppvarmet parkeringskjeller. Forkjøpsrett: Andelseiere i borettslaget og 
medlemmer i MOBO. 
 

LEILIGHETEN Midtleilighet i 1. etasje i blokk. Leiligheten fremstår oppusset og i god teknisk 
stand i forhold til byggeår 2002.  
Areal: Bruksareal 71 m2, areal P-rom 65 m2 som inneholder entrè, stue, 
kjøkken, soverom, sovealkove, bod og bad/vaskerom. Innerste del av stue er 
fradelt som sovealkove. Rommet oppfyller ikke tekniske krav til soverom. 
Oppvarming med elektrisitet, varmekabler på bad. Balkong mot øst. 
 

TOMT/FELLESAREAL Borettslaget disponerer 2187 m2 tomt som er opparbeidet med plen og asfaltert 
trafikkareal.  
 

FELLESUTGIFTER Felleskostnader kr 6.411,- pr. mnd, som dekker renter/avdrag på fellesgjeld, 
felles forsikring, strøm fellesarealer, forretningsfører, kabel-tv grunnpakke,  
vedlikehold bygninger/fellesareal og kommunale avgifter/renovasjon. 
 

  KJØPERS 
OMKOSTNINGER 

I tillegg til kjøpesummen kommer tinglysingsgebyr hjemmelsovergang kr 480,-.  
Dersom kjøpet lånefinansieres, må det også betales kr 480,- i tinglysingsgebyr 
pr. pantedokument. Totale omkostninger kommer da på kr 960,-. Andelseier må 
tegne medlemskap i MOBO. 
 

SELGERS 
OMKOSTNINGER 

Selger må betale eierskiftegebyr kr 5.995,- til forretningsfører. 
Avtalt meglerhonorar/utlegg er kr 50.000,-. I tillegg betaler selger utgifter til 
annonsering m.m. 
 

FORMUESVERDI kr 575.850,- for 2019 som primærbolig. 
 



 

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

ANSVARLIG MEGLER Advokat Linda Kristiansen org.nr. 920 044 700 
 

se også www.finn.no 

 

Tlf 75 00 93 30 
 

 
 
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: 15.01.21 Side 1 av 2Saksbehandler: Ola Wiik Søberg

Kløvermarka BRL 29.07.1943Fødselsdato eier:

Ringveien 1

Organisasjonsnr: 984 976 844

8907 BRØNNØYSUND

Vår ref.:

Type:

Eiere: Asle Bakken

91/5

Borettslag tilknyttet

5Andelsnr:

1: Fellesutgifter
Tot. innev. måned: 6 411
Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Fellesutgifter: A-konto avdrag 2 254
Felleskostnader 3 313
A-konto rente DNB 844

Sikring mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS org.nr. 998102391 fra 01.01.2013.
Oppsigelse før 1.des med virkning fra kommende årsskifte.

Ved salg avregnes renter og avdrag på finansdel
3: Fellesgjeld

Gjeld siste årsoppg.:Ajourf. Andel f.gj. (lån): 670 076 698 895
Klient gj. s. årsoppg.:Klient ajourf. lån: 17 955 121 18 725 677

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12126438255, DNB Bank ASA

Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 15.01.2021: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 40
Saldo per 15.01.2021: 17 188 950
Andel av saldo: 638 153
Første termin/første avdrag: 30.12.2013 ( siste termin 30.12.2040 )
Flytende rente
Kapitalsplitt, ikke IN-lån

Lånenummer: 12131470973, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 15.01.2021: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 29
Saldo per 15.01.2021: 766 171
Andel av saldo: 31 924
Første termin/første avdrag: 30.12.2015 ( siste termin 30.06.2035 )
Flytende rente
Rehabilitering av tak

4: Særskilte opplysninger
Klausuler:
Styreleder: Anne-Elise Krokvik

Adresse: Ringveien 1

Postnr/-sted: 8907  BRØNNØYSUND

Telefon: Mob.: 95137530, Priv.: 75018970

E-post: annekrok@hotmail.com

6: Ligning - 2019
Gjeld: Andre inntekter:698 895 303
Utgifter:Annen formue: 22 721 16 886

7: Pålydende
Opprinnelig innskudd:Pålydende: 100 10 773

5 Partialobligasjonsnr:Andelsnr: 5
8: Bygning/eiendom
Byggeår: 2002

Gårds/bruksnr: 106/162

Bygningstype: Lav blokk

Eiet Tomteareal:Feste/eiet tomt: 2187
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Borettslag tilknyttet

9: Forsikring
If Skadeforsikring Polisenr:Forsikret i: SP0000825918

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger
01.01.2003 Første innflytting:Ferdigstillt: 01.01.2003 SSBnr: H0101
1. Oppvarmingstype:Etasje: Strøm
JaHeis:

Parkeringstype: Felles garasjeanlegg

Nei Antall rom:Systemlås: 2
Nei Oppr. antall rom:Husdyrhold: 2
Nei Kategori:Livsløp standard: Blokk
1 - Andelseiere i borettslagetAnsiennitetsregler:
2 - Felles ansiennitet
2 - Medlem i MOBO

Fasiliteter:
Eietomt
Borettslaget er tilknyttet Ren Røros Digital vedrørende kabel-tv og internett



Verditakst 

BRØNNØY kommune

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND

Gnr. 106, Bnr. 162

Andelsnummer  5

Markedsverdi
800 000

Befaringsdato: 13.10.2020 Rapportdato: 06.11.2020 Oppdragsnr: 13960-1008

Gyldig rapport
06.11.2020

Rapporten kan kun utarbeides av medlemsforetak autorisert av Norsk takst

Tom Ove DrevlandSertifisert takstmann:Drevland ASAutorisert foretak:

XE4956Referansenummer:

 Areal (BRA): Boligbygg med flere boenheter  71 m²



Drevland AS
Drevland as ble etablert i 2014 og har siden den gang foretatt flere hundre
takseringsoppdrag på Helgeland.  Drevland as har også utført et stort antall
våtromskontroller på nybygg over hele Helgeland.

Tom Ove har erfaring i bygge-bransjen siden midten av 1990-tallet og har utdanning
som Teknisk tegner, Tekniker, eiendomsforvalter og innen prosjektledelse. Han har
under Norges Takseringsforbund (NTF) utdannet seg hos Eiendomsakademiet til
takstmann innenfor, Boligsalgsrapport, tilstandsvurdering av bolig, verdivurdering av
bolig samt skade/skjønn.

Videre har Tom Ove også tatt kurs i Våtromsnormen og termografering med
trykktesting av boliger.

Norsk takst
Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstmannen og takstforetak, med om lag 1400  sertifiserte medlemmer fordelt på 
omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes  takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres 
tilgjengelig for  kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at 
alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet. 

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at  boligomsetningen skal være trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Takstmannen fakturer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og 
skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på takstmannens 
vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye  med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en 
klagenemnd. 

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og  representerer bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske takstmenn tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som 
takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver 
for å  sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen. 

Drevland AS Rapportansvarlig
Salhusoddan 19
916 35 269
 
 

Tom Ove Drevland
Uavhengig Takstmann
drevland.as@online.no
916 35 269

Uavhengig Takstmann
06.11.2020 | BRØNNØYSUND

Tom Ove Drevland

13960-1008Oppdragsnr: 13.10.2020Befaringsdato: Side: 2 av 9



    Konklusjon og markedsvurdering

Samenlignbare salg

EIENDOM SALGSDATO PRISANT PRIS FELLESGJ. TOTALPRIS M² PRIS
Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND

67 m² 2002 3 sov
1 17-05-2020 750 000 680 000 711 747 1 391 747 20 772

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
86 m² 2002 3 sov

2 07-05-2019 760 000 760 000 893 370 1 653 370 19 225

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
86 m² 2002 3 sov

3 19-11-2019 790 000 700 000 893 370 1 593 370 18 528

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
89 m² 2002 4 sov

4 16-07-2019 800 000 750 000 893 370 1 643 370 18 465

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
65 m² 2002 2 sov

5 28-10-2019 400 000 400 000 724 790 1 124 790 17 304

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
65 m² 2002 2 sov

6 02-08-2020 450 000 350 000 691 427 1 041 427 16 022

Om sammenlignbare salg
Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige
forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk
standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

Bruksareal

71 m²
Bod (1), Bad/vaskerom (1), Stue/kjøkken (1), Soverom 
(2)

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Tillegg for andel felles formue 22 721+
Fradrag for andel felles formue 684 543-

Markedsverdi uten fradrag

Konklusjon markedsverdi

1 450 000

800 000=

Teknisk verdi andelsbolig

Kr. 1 950 000
Teknisk verdi er kostnaden med å oppføre et 
tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med 
fradrag for utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, 
gjenstående arbeider, tilstand/ svekkelser og 
forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Markedsverdi

Kr. 800 000
Markedsverdi er en vurdering av hva verdien er i det 
åpne boligmarkedet på vurderingstidspunktet.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Eiendommen ligger i et område med et velfungerende marked, og omsetningstiden på eiendommene er vanligvis kort.  Det er sammenlignet 
omsetninger for tilsvarende eiendommer i området, som vist nedenfor. Markedsverdien er satt ut fra disse vurderingene.

Markedsvurdering

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19

13960-1008Oppdragsnr: 13.10.2020Befaringsdato: Side: 3 av 9



Teknisk verdi bygninger

Boligbygg med flere boenheter 

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 2 400 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 550 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Boligbygg med flere boenheter Kr. 1 850 000

-

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 1 850 000

Årlige kostnader
Fellesutgifter til Borettslaget, gjeldende fra 01.01.2021
Pr i dag er fellesutgifter Kr. 6450,- pr mnd.

Kr. 75 132

Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 75 000

    Beregninger

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det
aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur
på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi Kr. 100 000

Fradrag for festeavgift Kr. -

Beregnet tomteverdi Kr. 100 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 1 950 000

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19
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    Arealer

Boligbygg med flere boenheter 

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Leilighet, andelsnummer 
5 71 65 6 Bad/vaskerom , Stue/kjøkken , 

Soverom , Sovealkove Bod 

Sum 71 65 6

Tegningsgrunnlag
Det foreligger ikke tegninger

Sovealkove som er etablert i innerste del av stue har ikke tilstrekkelig lysforhold.

 Ja  NeiEr det avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Kommentar
Leiligheten ligger i 1.etasje. Innvendige felles adkomst. 
Parkeringskjeller med bod og heis i bygget.

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Matrikkeldata

Kommune
1813 BRØNNØY

Gnr
106

Bnr
162

Areal
2186.8 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Addresse
Ringveien 1  

Hjemmelshaver
Kløvermarka Borettslag

Fnr Snr
0

Befaring

Dato Fra Til Tilstede
13.10.2020 00:00:00 00:00:00 Tom Ove Drevland Tlf. 916 35 269Takstmann

Andelsobjekt

Leil. nr
 

Forretningsfører
MOBO HELGELAND BBL

Eier av adkomstdokumenter
Bakken Asle

Org.nr.
984976844

Boligselskap
 /KLØVERMARKA 
BORETTSLAG

Opprinnelig innskudd
10 773 20.10.2020

Andel formue
22 721 31.12.2019

Andel fellesgjeld
684 543 20.10.2020

Pålydende
100 31.12.2019

Andelsnummer
5

Innskudd, pålydende mm

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19
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Kortsiktig gjeld (-)

2019
Samlet aksjekapital:

Omløpsmidler:
665 593

Samlet innskuddskapital:
2 939 791

Regnskapsår

128 089
Langsiktig gjeld (+):

22 595 070

Disponible midler:
537 504

Langsiktig gjeld og innskuddskapital:
25 534 861

25 662 950

- +

Årsregnskap

Eiendommen er beliggende rett ved innkjøringen til Kløvermarka boligfelt.
Kort avstand til barnehage og korte avstander til butikker. Ca 3,5km til Brønnøysund sentrum.

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Reguleringsplan Kløvermarka.
Eiendommen ligger i et område regulert til blokkbebyggelse, BYA=40%.

Regulering

Opparbeidet tomt med plen busker og gang stier.

Om tomten

Parkeringsplass og nedkjøring til parkeringskjeller er på eiendom 106/161.

Tinglyste/andre forhold

Eiendomsopplysninger

Forsikring

TypeAvtalenrSelskap Forsikringssum Årlig premie
If Skadeforsikring SP00008259

Kommentar

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19
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Boligbygg med flere boenheter 

Byggeår
2002

Kommentar

Standard
Normal standard på bygget  utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse 
under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

    Bygninger på eiendommen

Bygningsstruktur
Leiligheten ligger i  1. etasje i en en boligblokk med 3 etasjer pluss parkeringskjeller. Innvendig adkomst til leiligheter. Heis i
bygget.
Leiligheten disponerer en bod og en parkeringsplass i kjelleren.

Utvendige forhold
Bygget er oppført i betong som er vanlig for blokker.

Innvendige forhold
Innvendige gulv som laminatgulv og parkett gulv. Vegger som malte plater med strie, malte veggplater og malt betong.
Himlinger som malt betong, (underside hulldekke).
Vinduer av malt tre med 2-lags glass. Balkong utenfor balkongdør i stuen. Bod med gulvbelegg og malte vegger. Malte hvite
innerdører. Noe slitte terskler.

Tekniske installasjoner
Varmtvannstanken er på 200 liter og er plassert på boden. Det elektriske  anlegget er i hovedsak fra byggeåret med
automatsikringer. Ny måler i el-skapet. Avløpsrørene er av plast og vannrørene er av typen rør-i-rør-system med samleskap
montert i bod.

Spesialrom
Bod med sluk og vv-bereder. Gulvbelegg og malte vegger. Sprekk i gulvbelegget slik at gulvet ikke er vanntett.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning med hvite profilerte dører og heltre benkeplate. 1½ oppvask kum i stål. Integrerte hvitevarer slik som
kjøleskap, komfyr, koketopp, oppvaskmaskin. Ventilator over komfyr.

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19
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Kjøkken Kjøkken

Bad Bad

Våtrom
Flislagte vegger og flislagt gulv. Sluk i dusjhjørnet. Wc og bad-innredning med heldekkende servant. Kran og avløp for
vaskemaskin.
Gulv utenfor dusjvegger har ikke sluk. Mansjett i sluk virker ikke å være korrekt utført. Nærmere undersøkelser anbefales.
Et fuktsøk på gulvet ga ikke indikasjoner på fukt i bakenforliggende konstruksjoner ved befaringstidspunkt. Avtrekksventil i vegg.
Varmekabel i gulv.

Tilbygg / modernisering

Modernisering Leiligheten er renovert og oppgradert av forrige eier i tidsrommet før 2014

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Årsregnskap Resultatregnskap 2019 med noter Innhentet 11 Nei

Forkjøpsrett Innhentet 1 Ja

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19

13960-1008Oppdragsnr: 13.10.2020Befaringsdato: Side: 8 av 9



Forutsetning

Generelt

Takstmannen baserer sine vurderinger
og konklusjoner på eiendommens
tilstand slik den var under befaringen og
etter en visuell befaring. I en verditakst
vurderer takstmannen bare de delene av
bygningen som er synlige og som er lett
tilgjengelig. Hvis ikke annet er nevnt i
rapporten har takstmannen ikke åpnet
konstruksjoner, boret hull, målt fukt eller
gjort andre målinger. Møbler, tepper,
badekar, dusjkabinett, hvitevarer og
andre gjenstander er ikke flyttet på.
Bygningsdeler over terrenget er
undersøkt fra bakken. Hvis ikke annet
fremgår har takstmannen ikke
gjennomgått bygningsmyndighetenes
arkiver for boligen. Kunden har ikke
fremlagt tegninger og ferdigattest for
takstmannen med mindre annet er
oppgitt. Takstmannen undersøker ikke
eller tar ikke stilling til om boarealet er
godkjent.

En verditakst angir eiendommens verdi
og beskriver ikke byggets tekniske
tilstand. En verditakst er ikke en
tilstandsanalyse og beskriver derfor ikke
alle skader eller mangler ved
eiendommen. Norsk takst anbefaler at du
bruker en Boligsalgsrapport eller en
Tilstandsrapport med verditakst ved
boligsalg. Slike takster gir en analyse av
boligen, dens tilstand og vedlikehold, og
beskriver avvik fra teknisk forskrift og
normale forventninger om slitasje, elde
og løsninger som ikke samsvarer med
dagens forventninger.

Kunden skal lese gjennom dokumentet
før bruk og gi tilbakemelding til
takstmannen hvis det finnes feil eller
mangler som bør rettes opp. Hvis
rapporten er eldre enn 6 måneder, bør du
kontakte takstmannen for ny befaring og
oppdatering.

Arealberegninger for boenheter

Verditaksten er utført etter
Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling og Norsk Standard 3940,
Areal- og volumberegninger av
bygninger, med veiledninger. Hvis det er
motsetning mellom disse, gjelder
Takstbransjens retningslinjer.

Areal oppgis i hele kvadratmeter i
rapporten, og gjelder for det tidspunkt
oppmålingen fant sted. Bruksareal (BRA)
er det måleverdige arealet som er
innenfor omsluttende vegger målt i
gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til
gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for
at arealet skal være målbart, med
betydning for BRA av for eksempel loft
med skråtak. Samlet BRA for et plan eller
en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til
sammen. P-ROM er måleverdige rom
som benyttes til kort eller langt opphold.
P-ROM er bruksareal av primærdelen.

Vegger mellom P-ROM måles som P-
ROM. S-ROM er måleverdige rom som
benyttes til lagring, og tekniske rom.

Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM
er basert på retningslinjene og
takstmannens eget skjønn. Bruken av et
rom på befaringstidspunktet har
betydning for om rommet defineres som
P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at
rommet både kan være i strid med
teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten
at dette vil få betydning for takstmannens
valg av arealkategori. Rom skal ha
atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM.

Markedsverdi

Markedsverdi er hva en kjøper vil betale
for boligen i et åpent marked.
Markedsverdien finner man ved å
sammenligne med andre solgte boliger i
samme område. Eksakt markedsverdi vet
man først når boligen er solgt. I
markedsverdien gjør takstmannen et
fradrag for blant annet elde, slitasje og
løsninger som ikke samsvarer med
dagens forventninger, se teknisk verdi.

Teknisk verdi

Teknisk verdi er hva det koster å oppføre
tilsvarende bygg på tilsvarende tomt.
Beregningen baseres på dagens lover,
forskrifter og byggekostnader. I verdien
gjøres det fradrag for alder, slitasje,
byggkonstruksjoner som ikke er i orden,
avvik fra dagens forskrifter, gjenstående
arbeider mv.

Personvern

Norsk takst, takstmannen og
takstforetaket behandler
personopplysninger som takstmannen
trenger for å kunne utarbeide rapporten.
Personvernerklæring med informasjon
om bruk av personopplysninger og dine
rettigheter finner du her 
www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/

Deling av personopplysninger for
tryggere bolighandel og mulig
reservasjon

Norsk takst og deres samarbeidspartnere
benytter personopplysningene fra
rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og
tjenester for takstbransjen og andre
tilstøtende bransjer. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på 
www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på
opplysninger fra takstrapporten. Les mer
om dette og hvordan du kan reservere
deg her:  
samtykke.vendu.no/{report-ref-no}

Takstmannens rolle

Rapporten er utarbeidet av en uavhengig

takstmann uten bindinger til andre
aktører i boligbransjen. Se nærmere om
kravene til god takseringsskikk i Norsk
taksts etiske retningslinjer på 
www.norsktakst.no

Reklamasjonsnemda for takstmenn

Er du som forbruker misfornøyd med
takstmannens arbeid eller opptreden ved
taksering av bolig og fritidshus, se 
www.takstklagenemnd.no for mer
informasjon.

Ringveien 1  , 8907 BRØNNØYSUND
Gnr 106 - Bnr 162
1813 BRØNNØY

Drevland AS

8907 BRØNNØY
Salhusoddan 19
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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. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Vedtekter  
 
 
 
for Kløvermarka borettslag org nr. 984 976 844 
 
tilknyttet  
Mo og Omegn boligbyggelag 
 
Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 01.10.2002, sist endret 
den 26.08.2009. 
 
 
1. Innledende bestemmelser 
 
1-1 Formål 
Kløvermarka 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 100,-. 
  
(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. 
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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 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. 
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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.  
 
 
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.   
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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. 
 
 
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.  
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(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 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.  
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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.  
 
 
 
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. Det kan velges inntil 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 
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. 
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(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 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. 
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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.  
 
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. 
 
 
 
 
 



 

Side 1 av 1 

Ordensregler for Kløvermarka borettslag 

Følgende regler er forankret i vedtektenes § 14. Behandlet i generalforsamling 6. juni 2017. 

 

Ytre områder 

1.  Fellesareal (gårdsplass, trappegang, korridorer, felles kjeller utenom egen parkeringsplass): det 

skal ikke hensettes gjenstander, så som kasser, sportsartikler og barnevogner på disse områdene. 

Dørmatter skal ikke legges foran leilighetenes inngangsdører. 

2.  Alt avfall skal plasseres i søppelcontainere, og tillates ikke midlertidig hensatt i fellesareal. 

Ethvert søl omkring søppelcontainere skal unngås. Alt søppel må være pakket inn. Søppelet skal 

sorteres på følgende måte: alt matavfall legges i grønne poser, alle typer lettere kartong i orange 

poser, plast i blå poser og alt annet avfall i hvite poser. Drikkekartonger skal skylles før de kastes. 

Svarte søppelsekker skal ikke kastes i containerne. Pizzaesker må ikke kastes i dunk for 

avis/reklame. For øvrig henvises til SHMILs reglement. 

3.  Banking og risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. Banking og risting av 

tøy, møbler, tepper, sengeklær med mer kan foregå ved inngangen til garasjen.  

4.  Alle felles inngangsdører skal alltid være låst. Sikkerhetslås skal brukes der hvor slik er montert. 

Dugnad 

5.  Det skal avholdes minst en felles dugnad i året. Styret fastsetter tidspunktet. Samtlige 

andelseiere skal varsles med 14 dagers varsel. Hver andelseier plikter å stille med en arbeidsfør 

person. 

Husdyr 

6.  Det er tillatt med husdyr, men styret skal orienteres. Husdyrholdet må ikke være til sjenanse for 

andre beboere. Husdyr skal ikke befinne seg i fellesarealer annet enn ved gjennomgang. 

Eventuelle etterlatenskaper skal fjernes umiddelbart av beboeren. 

Generelt 

7.  Det er ikke tillatt å lufte gjennom entrédør. 

8.  Musikk- og sangundervisning er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Musikk skal ikke 

spilles slik at det er plagsomt for naboer. Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro i bygningen. 

Ved arrangement i den enkelte leilighet som kan medføre ubehag for andre beboere, skal samtlige 

av beboerne varsles skriftlig med minst en ukes frist. 

9.  Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser i garasje eller angitt uteområde. Hver beboer 

disponerer en parkeringsplass i fellesgarasje. Parkering må skje innenfor de oppmerkede feltene. 

Feilparkerte biler vil bli fjernet og eieren vil bli belastet for utgiftene. Vasking av biler inne i 

garasjen er forbudt. 

10.  Navneskilt på ringeapparat skal være ensartet, og bestilles via forretningsfører i forbindelse 

med etablering av andelseie/leieforhold. 

11.  Merking av postkasser skjer iht. Postens regelverk, og administreres av styret. 

12.  Navn som blir plassert på ringeapparat og/eller postkasser og som ikke er kjent for 

forretningsfører eller styret, vil bli fjernet uten varsel. 

13.  Eventuelle markiser skal ha fargen grønn. Blomsterkasser skal monteres på innsiden av 

balkongen. 

14.  Hver andelseier er ansvarlig for at disse husordningsreglene følges. 

 

























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. 
 
 
 
 



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 RINGVEIEN 1 H0101 
 
 
Andel nr 5 i Kløvermarka Borettslag orgnr. 984 976 844.  
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte borettsandel: 
 
 Bud 

 
kr  

+ Tinglysingsgebyr hjemmel kr 480,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 480,- 

  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….../……/…….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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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