
• ½ ideell andel av borettsandel
• Buskhammaren borettslag på Berg I Sømna
• Østvendt tomannsbolig
• Tilhørende carport og utebod
• Felleskostnader kr 5.930,- pr mnd



SALGSOPPGAVE 
INNHOLD

• Bilder
• Nøkkelinformasjon og betingelser
• Orientering om tvangssalg
• Utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven
• Boligopplysninger
• Verditakst
• Vedtekter og regnskap borettslag
• Budskjema



Gåskalveien 16 E



Gåskalveien 16 E



 
 
 

Salgsoppgave – Gåskalveien 16 E 
 

 
 

1. Advokat Linda Kristiansen har som oppnevnt medhjelper av Helgeland tingrett følgende 
eiendom til salgs: 
 
½ ideell andel av: 
 
BORETTSANDEL: Andel nr 6 i Buskhammaren Borettslag orgnr 988 376 221 

 
ADRESSE: Gåskalveien 16 E – 8920 SØMNA 
 
HJEMMELSHAVER: Tom Erik Høybråten 
 

2. Det gjøres oppmerksom på at salget er et tvangssalg og at kjøper derfor har begrenset 
adgang til å påberope seg mangler, jfr tvangsfullbyrdelseslovens § 11-39. 

 
3. Kjøpesum med omkostninger skal innbetales til advokat Linda Kristiansen klientkonto 

4516.29.82153. Utgifter vedrørende tiltredelse og overtakelse av eiendommen må dekkes 
av kjøperen utenom kjøpesummen. Tinglysingsgebyret beløper seg til kr 480,-. Tinglysing 
av lånedokument utgjør kr 480,-.   
 

4. Meglers/medhjelpers honorar er fastsatt i forskrift om tvangssalg ved medhjelper § 3-3. 
 

5. Det tas bare hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 uker.  Kjøpesummen 
skal betales innen oppgjørsdagen som er 3 måneder regnet fra den dag medhjelper 
forelegger budet for rettighetshaverne og tingretten, jfr tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27. 
 

6. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser i kap. 11, særlig §§ 11-25 til 11-42. 
 

7. For øvrig vises til vedlagte verditakst, opplysninger fra borettslaget,  orientering om 
tvangssalg og utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven.   

 
8. Bud ønskes på vedlagte budskjema.  Finansieringsplan må inngis sammen med budet. 

 
9. Visning etter nærmere avtale. 

 
10. Det er kun den ene halvparten av borettsandelen som omfattes av salget. Eier av den 

andre halvparten bor i boligen. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Nøkkelopplysninger  
 

Takst ½ ideell andel kr 400.000,- 
 

 Andel fellesgjeld kr 335.471,- 
     Totalpris kr 735.471,- 
 

  
EIENDOMMEN Buskhammaren Borettslag ligger østvendt i Sømnesåsen, sentralt på 

Berg i Sømna kommune.  
Barnevennlig område med nærhet til skole, barnehage og butikker. 
 
 

BOLIGEN 
 

Vertikaldelt tomannsbolig på ett plan, bygget i 2006 -2008.  
Boligen fremstår med normal standard og i forventet stand i forhold til alder. 
Takstrapporten angir mulig fuktskade på bad i dusjnisje, for øvrig er det ikke 
anmerket vesentlige avvik ved boligens tilstand. 
Bruksareal 76 m2, p-rom 72 m2 som inneholder vindfang, entré, 2 soverom, 
bad/vaskerom, stue, kjøkken og innvendig bod. 
Tilhørende utebod og carport mellom boligene. 
 
 

BYGGEMÅTE Det foreligger verditakst fra Goheim Takst og Byggconsult AS som omtaler 
eiendommens tekniske forhold og byggemåte. 
 
 

FELLESKOSTNADER 
 

kr 5.930,- pr mnd som omfatter renter og avdrag på fellesgjeld, fiberaksess, 
forsikring og vedlikehold bygninger, styrehonorar, forretningsfører, revisjon, 
kommunale avgifter. 

  
  
LIGNINGSVERDI ½ ideell andel - kr 220.641,- som primærbolig for 2020. 

 
  
  
 
 

se også www.finn.no 

 
Tlf 75 00 93 30 

 
www.advokatenehla.no 



 

ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER 
 
 
Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene.  I motsetning til 
tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat 
eller eiendomsmeglere.  På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell.  Følgende vil således gi en 
orientering om kjøpsinteressenters rettigheter og plikter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. 
 
Feil og mangler 
 
En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er.  Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke 
til anvendelse. 
 
Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 kan kjøperen ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. 
Dette skjer ved søksmål mot den som har fått en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot 
impliserte som har utvist skyld. 
 
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen 
som rammes av krav om prisavslag, ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort.   
 
Bud 
 
Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling.  Budet må være bindende for budgiver i 
minst 6 uker, partene kan imidlertid avtale en kortere budfrist, minimum 2 uker.  Ved salg av 
andelsleiligheter er fristen minimum 3 uker. 
 
Anbefaling av bud 
 
Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud.  Budet må forelegges 
saksøkeren med anbefaling om at saksøkeren begjærer stadfestelse av det.  Saksøkeren kan unnlate 
å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere salgsframstøt.  Det utstedes ikke kjøpekontrakt.  
Tingrettens stadfestelseskjennelse er bekreftelsen på at kjøp er kommet i stand. 
 
Saken kan trekkes tilbake helt frem til tingrettens stadfestelse av budet.  Konsekvensen kan bli at 
salget ikke blir gjennomført.  Slik tilbaketrekking av saken gir ikke budgiver grunnlag for å kreve 
erstatning. 
 
Oppgjør og overtakelse 
 
Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for tingretten i samsvar med 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27. 
 
Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper renter.  Er kjøpesummen betalt kan medhjelper, etter 
anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom salgsobjektet er 
fraveket, eller man får aksept fra hjemmelshaver.  Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for 
eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Anke 
 
Stadfestelseskjennelsen kan ankes.  Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. 
 
En anke vil som hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor 
tingretten før kjennelsen avsies.   
 
 
 
Saksøkers fraflytting 
 
Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte den.  Dersom 
dette ikke skjer, kan kjøperne uten gebyr kreve fravikelse. 
 
 
 
Når kjøperen er blitt eier vil tingretten på begjæring fra kjøperen, alternativt medhjelper, utstede 
tvangssalgsskjøte som kan tinglyses på eiendommen.  Dette medfører at samtlige heftelser som ikke 
skal overtas av kjøperne blir slettet. 
 
Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 11 og/eller 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNET ANGÅENDE TVANGSSALG 
 
 
Kommunale avgifter og renovasjon 
 
Kjøper må regne med å betale alt av påløpte men ikke forfalte kommunale avgifter og renovasjon.  
Overtas eiendommen for eksempel 1. mars, må kjøper regne med å betale avgifter fra og med januar.  
Forfalte kommunale avgifter og renovasjon vil bli dekket av kjøpesummen. 
 
Rydding og rengjøring 
 
Med hensyn på rydding og rengjøring må kjøper regne med å overta eiendommen ”som den er”.  
Medhjelper har ingen hjemmel til å be hjemmelshaver vaske og rydde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven – lov av 26. juni Nr 86  1992 
 
§ 11-24. Salgsoppgave  
  Medhjelperen skal utforme en skriftlig salgsoppgave om formuesgodet som gis til kjøpsinteresserte før bud 
inngis. Oppgaven skal så langt det er mulig inneholde de opplysninger som det er vanlig å gi ved frivillig 
omsetning gjennom megler. Har medhjelperen ikke hatt anledning til å innhente bestemte opplysninger eller til å 
kontrollere dem, skal det gis opplysning om grunnen til det.  
  Salgsoppgaven skal opplyse om at salget er et tvangssalg, og om at kjøperen har begrenset adgang til å 
påberope mangler. Videre skal det gå fram hvem kjøpesummen skal betales til. Det skal fastsettes hvem som skal 
bære utgiftene ved tiltredelsen og overtakelsen av formuesgodet. Det skal opplyses om heftelser som ikke er 
pengeheftelser og som fortsatt skal bestå. Krever erverv av formuesgodet konsesjon, skal det opplyses at 
kjøperen bærer risikoen for at konsesjon blir gitt. For odelseiendommer skal det opplyses at kjøperen bærer 
risikoen for odelsløsning.  
  Salgsoppgaven skal for øvrig gi de nødvendige opplysninger om salgsordningen etter denne loven og dessuten 
inneholde eventuelle utfyllende salgsvilkår som medhjelperen har fastsatt.  
§ 11-25. Avertering, visning og sikkerhet for bud  
  Medhjelperen skal avertere formuesgodet på den måte som er vanlig ved frivillig omsetning gjennom megler. 
Kjøpsinteresserte skal gis adgang til å besiktige formuesgodet i samsvar med vanlig praksis ved frivillig 
omsetning, jf § 5-9 annet ledd.  
  Medhjelperen kan kreve at en byder legger fram en finansieringsplan. Finner ikke medhjelperen planen 
tilfredsstillende, kan medhjelperen pålegge byderen å stille sikkerhet for budet innen en frist medhjelperen 
fastsetter. Gjør ikke byderen det, kan budet settes ut av betraktning.  
§ 11-26. Budenes bindende virkning  
  Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker. Med rettens samtykke kan det 
likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager. Et bud som ikke lenger er bindende, kan bare 
stadfestes dersom byderen samtykker. Et bud er ikke bindende for byderen når det følger av alminnelige 
avtalerettslige regler at byderen er ubundet.  
  Stadfester retten et bud, løses samtidig andre bydere fra sine bud. Nekter retten ved kjennelse å stadfeste noe 
bud, løses samtlige bydere fra sine bud. En byder løses dessuten fra sitt bud dersom saksøkeren gir avkall på 
adgangen til å begjære det stadfestet.  
  Endret ved lover nr. 34/2000, nr. 67/2002.  
§ 11-27. Betalingsfrist og oppgjørsdag  
  Kjøpesummen skal betales innen en oppgjørsdag som er tre måneder regnet fra den dag medhjelperen 
forelegger bud m m for rettighetshaverne og retten etter § 11-29. Betalingsplikten inntrer likevel ikke før to uker 
etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Del av kjøpesummen som etter fordelingskjennelsen dekker en 
pengeheftelse som kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren, innbetales ikke. Kjøpesummen 
plasseres til best mulig rente i norsk bank inntil den utbetales.  
  Betales hele eller en del av kjøpesummen etter oppgjørsdagen, men innen to uker etter at stadfestelsen er 
rettskraftig, betales et rentetillegg fastsatt av Kongen. Betales ikke kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter 
etter første punktum, innen betalingsfristen etter første ledd, gjelder § 11-32.  
  Endret ved lover nr. 34/200, nr. 67/2002.  
§ 11-28. Saksøkerens begjæring om stadfestelse av bud  
  Når medhjelperen har mottatt ett eller flere bud som bør godtas, skal medhjelperen straks forelegge budene for 
saksøkeren med spørsmål om saksøkeren vil begjære noen av dem stadfestet. Foruten for den opprinnelige 
saksøkeren skal budene forelegges for den som har trådt inn som saksøker etter § 11-11, og den som har stilling 
som saksøker etter §§ 11-14 eller 11-15. Saksøkeren skal snarest mulig underrette medhjelperen om stadfestelse 
begjæres eller om grunnen til at stadfestelse ikke begjæres.  
  Saksøkeren må ikke uten saklig grunn begjære stadfestelse av et bud når et høyere bud kan stadfestes.  
Saksøkeren må heller ikke uten saklig grunn forbigå bud fra en etterstående panthaver som har gitt likt bud med 
en annen. Er saksøkeren i tvil om hvilket av flere bud som skal velges, kan saksøkeren overlate valget mellom 
disse til tingretten.  
  Dersom saksøkeren har begjært tvangssalg for flere pantekrav, skal det opplyses hvilket krav som er grunnlag 
for begjæringen om stadfestelse.  
  En begjæring om stadfestelse kan trekkes tilbake inntil budet er stadfestet.  
  Unnlater saksøkeren å begjære stadfestelse i tide, eller oppgir saksøkeren en grunn for ikke å begjære 
stadfestelse som medhjelperen mener ikke er rimelig, skal medhjelperen straks varsle saksøkeren om forholdet. 
Unnlater saksøkeren deretter å begjære stadfestelse innen en kort frist medhjelperen har fastsatt, skal 
medhjelperen underrette tingretten og samtidig varsle saksøkeren om at innsigelser mot at saken heves, må 
fremsettes direkte for tingretten innen to uker fra avsendelsen av varselet. Etter utløpet av fristen skal retten heve 
saken dersom saksøkeren ikke hadde rimelig grunn for ikke å begjære stadfestelse.  



  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-29. Foreleggelse av bud m m for rettighetshaverne og tingretten  
  Dersom saksøkeren begjærer bud stadfestet, skal medhjelperen sende tingretten, partene, kjente rettighetshavere 
og bydere som har gitt bud som er begjært stadfestet, skriftlig melding med:  

(a) opplysning om hvem som er saksøker og hvilket krav tvangssalget er begjært for,  
(b) opplysning om hvilket bud som er begjært stadfestet og om det er stilt eller krevet sikkerhet for budet,  
(c) gjenpart av salgsoppgaven,  
(d) fortegnelse over heftelser som ikke er pengeheftelser og som skal settes til side,  
(e) opplysning om hvorvidt høyere bud enn det som er begjært stadfestet, er avvist på grunn av manglende 

sikkerhet eller andre forhold, og  
(f) utkast til kjennelse om fordelingen av kjøpesummen.  

  I underretningen skal det opplyses om at innsigelser mot stadfestelse eller mot utkastet til fordelingskjennelse 
må være kommet fram til tingretten innen to uker fra avsendelsen av underretningen.  
  Dersom medhjelperen finner at et bud som bare er bindende i kort tid bør godtas, kan bud m m forelegges for 
rettighetshaverne og retten samtidig som budet forelegges for saksøkeren med forespørsel om begjæring om 
stadfestelse. I underretningen til rettighetshaverne og retten skal det opplyses at saksøkeren ikke har vært 
forelagt budet tidligere, og dessuten gis opplysninger som nevnt i første ledd bokstav b om budet og 
opplysninger som nevnt i første ledd bokstav e om andre bud. Saksøkeren skal snarest mulig underrette både 
medhjelperen og retten om budet begjæres stadfestet.  
  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-30. Tingrettens stadfestelse  
  Etter at fristen for å fremsette innvendinger mot stadfestelse er utløpt, skal tingretten ved kjennelse snarest 
mulig avgjøre om bud skal stadfestes.  
  Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:  

(a) det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,  
(b) budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav,  
(c) budet ikke er bindende for byderen etter alminnelige avtalerettslige regler,  
(d) saksøkte har oppfylt saksøkerens krav, eller saken av annen grunn skal heves etter § 5-17 jf § 6-1,  
(e) budet er inngitt i strid med § 2-11,  
(f) det foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet og som ikke settes ut av betraktning etter § 5-6 annet ledd, når 

feilen åpenbart har hatt betydning for salget.  
  Nekter retten stadfestelse, skal saken heves dersom nektelsen skyldes forhold som ikke kan avhjelpes eller 
retten finner det klart at det ikke kan oppnås bud som dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn 
saksøkerens krav. Saken skal også heves dersom begjæringen om stadfestelse trekkes tilbake uten rimelig grunn.  
  Ved stadfestelse av bud ved tvangssalg av tillatelser som er registrert i Petroleumsregisteret, skal det i 
stadfestelseskjennelsen tas inn som betingelse for ervervet at byderen får konsesjon. Har ikke byderen fått 
konsesjon innen tre måneder fra stadfestelseskjennelsen, kan partene, rettighetshaverne og byderen begjære at 
tingretten ved kjennelse tar stilling til om stadfestelseskjennelsen skal oppheves. Virkningene av stadfestelsen 
etter § 11-31 og byderens plikt til å betale kjøpesummen inntrer først når konsesjon er gitt.  
  Endret ved lover nr. 20/1993, nr. 67/2002.  
§ 11-31. Virkningen av stadfestelsen  
  Når et bud er stadfestet, overtar kjøperen risikoen for formuesgodet på oppgjørsdagen. Når kjøperen dessuten 
har betalt kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter, blir kjøperen eier av formuesgodet og overtar retten til 
avkastningen. Tiltrer kjøperen formuesgodet før oppgjørsdagen etter annet ledd, blir kjøperen eier og overtar 
risikoen og retten til avkastningen på det tidspunkt formuesgodet tiltres.  
  Dersom det er fare for at saksøkte urettmessig vil forføye over formuesgodet til skade for kjøperen, kan retten 
på begjæring ved kjennelse beslutte at kjøperen skal få tiltre formuesgodet før oppgjørsdagen straks 
kjøpesummen er betalt. Dersom formuesgodet allerede er fraveket, kan medhjelperen på begjæring bestemme at 
kjøperen skal få tiltre formuesgodet straks kjøpesummen er betalt.  
  Når kjøperen er blitt eier av formuesgodet, kan kjøperen på grunnlag av stadfestelseskjennelsen og uten gebyr 
begjære tvangsfullbyrdelse etter kapittel 13 dersom saksøkte eller en person som er varslet etter § 11-8 første 
ledd, ikke frivillig fraviker formuesgodet. Det samme gjelder når kjøperen er gitt adgang til å tiltre formuesgodet 
før oppgjørsdagen, og kjøpesummen er betalt.  
   Når kjøperen er blitt eier, faller samtlige pengeheftelser i formuesgodet bort unntatt pengeheftelser som 
kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren. Fra samme tidspunkt bortfaller heftelser som er satt til 
side etter § 11-21 annet ledd.  
  Når kjøper av akvakulturtillatelse har betalt kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter, skal rette sørge for 
at kjøper straks blir innført i akvakulturregisteret. 
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 79/2005.  
§ 11-32. Mislighold fra kjøper  



  Dersom kjøpesummen ikke blir betalt innen betalingsfristen, plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov 
om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum.  
  Oversitter kjøperen betalingsfristen, skal medhjelperen, eller retten dersom den skal motta kjøpesummen, straks 
varsle kjøperen om at kjøpet vil bli hevet dersom kjøpesummen med renter ikke er betalt innen en frist på minst 
to uker. Oversittes denne fristen, skal retten ved kjennelse oppheve stadfestelseskjennelsen og deretter underrette 
medhjelperen om at salget skal fortsettes. Ved opphevelsen faller kjennelsen om fordelingen av kjøpesummen 
bort.  
  Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen overtok risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte 
tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt formuesgodet forsikret mot brann og annen tingsskade i den 
utstrekning det er vanlig. Blir salg gjennomført etter opphevelsen, er kjøperen ansvarlig for forskjellen overfor 
rettighetshavere som fikk bedre dekning etter den første fordelingskjennelsen enn etter den siste, dersom ikke 
misligholdet skyldtes en uforutsett hindring utenfor kjøperens kontroll. Krav mot kjøperen etter dette ledd gjøres 
gjeldende ved søksmål for de alminnelige domstoler. Søksmålet kan reises i den rettskrets der tvangssalget er 
gjennomført.  
  Endret ved lover nr. 83/1993, nr. 67/2002.  
§ 11-33. Utstedelse av skjøte  
  Når kjøperen er blitt eier av formuesgodet og stadfestelseskjennelsen er blitt rettskraftig, skal retten på 
kjøperens begjæring utstede skjøte. Skjøtet skal opplyse om pengeheftelser som skal bli stående. Det skal videre 
inneholde en fortegnelse over heftelser som er satt til side etter § 11-21 annet ledd. Er det begjært oppfriskning 
mot oversittelse av fristen for å påanke stadfestelseskjennelsen før skjøte er utstedt, skal utstedelsen utstå til 
angrepet er rettskraftig avgjort.  
  Kjøperen og medhjelperen kan avtale at medhjelperen skal begjære skjøte utstedt, og at retten skal sende det til 
medhjelperen. Avtalepant som sikrer lån gitt til kjøperen for erverv av formuesgodet, som medhjelperen har 
besørget registrert og som er registrert samme dag som skjøtet, går foran alle andre rettsstiftelser som utledes fra 
kjøperen uansett når de er registrert. Ved tvangssalg av skip gjelder dessuten sjøloven § 24 tredje ledd tredje 
punktum.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-34. Rettsmiddel mot stadfestelsen  
  En kjennelse som stadfester et bud, kan angripes ved anke. Anke kan bare grunnes på at budet ikke skulle ha 
vært stadfestet etter § 11-30 annet ledd bokstavene b til f. Anke kan ikke grunnes på innvendinger mot 
stadfestelse som ikke har vært fremsatt for tingretten. Anke kan likevel grunnes på nye innvendinger dersom det 
ikke kan legges den ankende til last at innvendingen ikke ble fremsatt tidligere, eller særlige omstendigheter taler 
for det.  
  Ankefristen er en måned regnet fra avsigelsen. Det kan ikke begjæres oppfriskning for oversittelse av 
ankefristen etter at skjøte er registrert eller kjøpesummen er utbetalt. Begjæres det oppfriskning etter at skjøte er 
utstedt, skal retten straks sørge for at det anmerkes i realregisteret at stadfestelsen er angrepet.  
  Ankerett har partene, personer som er varslet etter § 11-8 første ledd, kjøperen og rettighetshavere med en rett 
som salget har grepet inn i. Ankemotpart er enhver annen som er part eller kjøper.  
  Dersom stadfestelsen av et bud blir opphevet, faller en kjennelse om fordelingen av kjøpesummen bort.  
  Endret ved lover nr. 3/1994, nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-35. Oppgjøret ved opphevelse av stadfestelsen  
  Dersom stadfestelsen oppheves etter anke, bortfaller virkningene av stadfestelsen når opphevelsen er 
rettskraftig.  
  Oppheves stadfestelsen etter at kjøperen har tiltrådt formuesgodet, skal formuesgodet tilbakeføres. På grunnlag 
av opphevelsen kan det begjæres tvangsfullbyrdelse etter kapittel 13 dersom kjøperen ikke frivillig fraviker 
formuesgodet.  
  Oppheves stadfestelsen etter at kjøpesummen er betalt, dekkes lån som skulle ha vært sikret etter § 11-33 annet 
ledd, før resten av kjøpesummen med renter etter §§ 11-27 og 11-32 betales tilbake til kjøperen. Kjøpesummen 
tilbakebetales ikke før formuesgodet i tilfelle er tilbakeført.  
  Kjøperen kan kreve dekning for forsvarlige kostnader til forsikring og omsorg for formuesgodet. Er 
formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen har overtatt risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte 
tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt det forsikret mot brann eller annen tingsskade i den utstrekning det er 
vanlig. Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen har tiltrådt, er kjøperen ansvarlig for tap som 
skyldes at kjøperen har forsømt å dra slik omsorg for formuesgodet som er rimelig etter forholdene.  
  Har kjøperen mottatt avkastning eller hatt vesentlig nytte av formuesgodet, plikter kjøperen å betale rimelig 
vederlag for fordelen.  
  Krav etter fjerde og femte ledd avgjøres av tingretten ved kjennelse dersom kravene kan avregnes i kjøperens 
krav på tilbakebetaling av kjøpesummen eller i krav som avregnes i tilbakebetalingskravet. For øvrig gjøres krav 
etter fjerde og femte ledd gjeldende ved ordinært søksmål etter tvistelovens regler. Søksmålet kan reises i den 
rettskrets der tvangssalget er gjennomført.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  



§ 11-36. Fordelingen av kjøpesummen  
  Retten skal ved kjennelse fastsette fordelingen av kjøpesummen. Fordelingskjennelsen kan avsies samtidig med 
stadfestelseskjennelsen, og skal senest avsies innen en uke etter at stadfestelsen er blitt rettskraftig.  
  Rettsgebyret og godtgjørelse til medhjelperen dekkes forlodds av kjøpesummen. Det samme gjelder kostnader 
ved kjøperens tiltredelse og overtakelse av formuesgodet som kjøperen ikke skal bære selv. Etter prioritet dekkes 
deretter pengeheftelser og erstatning for ikke-pengeheftelser som er satt til side etter § 11-21 annet ledd. 
Medhjelperens krav etter § 11-15 annet ledd dekkes foran saksøkerens krav. Heftelsene med renter og kostnader 
beregnes etter kravenes størrelse på oppgjørsdagen.  
  Den del av kjøpesummen som dekker et betinget krav, skal i kjennelsen avsettes til dekning av kravet. Til 
dekning av et omstridt eller usikkert krav kan det avsettes en del. Når det kan avgjøres hvordan den avsatte delen 
av kjøpesummen skal fordeles, avsier retten på begjæring fordelingskjennelse om fordelingen av denne delen.  
  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-37. Rettsmiddel mot fordelingen  
  Fordelingskjennelsen kan angripes ved anke og gjenåpning. Endres fordelingen etter at kjøpesummen er 
utbetalt, skal de som har fått for meget utbetalt, pålegges å betale det de har fått for meget, til de berettigede. Den 
som har mottatt betaling i god tro, kan likevel ikke pålegges slik betaling. 
  Endret ved lov nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-38. Utbetaling av kjøpesummen  
  Salget avsluttes ved at kjøpesummen utbetales til de berettigede. Kjøpesummen skal utbetales når både 
fordelingskjennelsen og stadfestelseskjennelsen er rettskraftige. Selv om fordelingskjennelsen er angrepet, skal 
kjøpesummen utbetales i den utstrekning fordelingen ikke er angrepet. Er det påløpt renter av kjøpesummen, får 
de berettigede del i rentene etter den enkeltes forholdsmessige del i kjøpesummen. Er det begjært oppfriskning 
mot oversittelse av fristen for å anke stadfestelseskjennelsen før kjøpesummen er utbetalt, skal utbetalingen utstå 
til angrepet er rettskraftig avgjort.  
  For pantekrav som er knyttet til et verdipapir, skal det ikke utbetales del av kjøpesummen før panthaveren har 
fremlagt dokumentet. Ved utbetaling skal beløpet noteres på dokumentet. Gir dokumentet uttrykk for at kravet er 
sikret ved panterett i formuesgodet, skal det også noteres at panteretten er falt bort som følge av tvangssalget.  
    Endret ved lov nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-39. Mangler  
  En mangel foreligger når:  

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å 
ha innvirket på kjøpet,  

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen 
hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.  
  Dersom formuesgodet har mangler, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av 
mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet 
særskilt rettsgrunnlag. Krav om prisavslag eller erstatning gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet reises for 
den tingrett som har behandlet tvangssalget eller for den domstol som saken hører under etter tvisteloven. Ved 
søksmål om prisavslag saksøkes de som har fått del i den del av kjøpesummen som rammes av prisavslaget.  
  Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Dersom kjøperen krever at den del av kjøpesummen som 
rammes av kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til de berettigede, skal denne delen av kjøpesummen holdes 
tilbake hvis ikke retten finner kravet om prisavslag åpenbart grunnløst. Dersom kjøperen ikke har reist søksmål 
om prisavslag innen to måneder regnet fra forfallstidspunktet for kjøpesummen, skal den tilbakeholdte del av 
kjøpesummen ikke lenger holdes tilbake.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-40. Rettsmangel  
  Dersom formuesgodet før tvangssalget helt eller delvis var eiet av en person som ikke var saksøkt og heller 
ikke ble varslet etter § 11-8 første ledd, er vedkommendes eiendomsrett fortsatt i behold hvis ikke 
eiendomsretten er falt bort ved registrering av skjøtet etter alminnelige regler om godtroerverv. Tvist om 
eiendomsretten avgjøres ved søksmål. Søksmålet reises for den tingrett som behandlet tvangssalget eller for den 
domstol som saken hører under etter tvisteloven.  
  Dersom kjøperen må gi fra seg formuesgodet, kan denne av enhver som har fått del i kjøpesummen, kreve 
tilbake det vedkommende har fått. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av rettsmangelen. Erstatning kan bare 
kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Krav på 
tilbakebetaling eller erstatning gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet reises for den tingrett som behandlet 
tvangssalget eller for den domstol som saken hører under etter tvisteloven.  
  Kjøpesummen må betales selv om det er fare for at kjøperen må gi fra seg formuesgodet til en tredjeperson etter 
første ledd. Dersom kjøperen krever at kjøpesummen ikke skal utbetales til de berettigede, skal kjøpesummen 
holdes tilbake med mindre retten finner at det åpenbart ikke er fare for at kjøperen må gi fra seg formuesgodet. 



Dersom kjøperen ikke har reist søksmål mot tredjepersonen innen to måneder regnet fra forfallstidspunktet for 
kjøpesummen, skal kjøpesummen ikke lenger holdes tilbake.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007. 
§ 11-41. Partiell rettsmangel  
  En ikke-pengeheftelse som det ikke er tatt forbehold om i salgsoppgaven, er likevel i behold dersom den ikke er 
satt til side etter § 11-21 annet ledd og heller ikke er falt bort ved registrering av skjøtet etter alminnelige regler 
om godtroerverv. Er en ikke-pengeheftelse i behold til tross for at det ikke er tatt forbehold om den i 
salgsoppgaven, gjelder § 11-39 annet og tredje ledd tilsvarende.  
§ 11-42. Saksøkerens ansvar for feil  
  Dersom saksøkeren har unnlatt å gjøre oppmerksom på en uregistrert rettighet i formuesgodet som saksøkeren 
kjente til, og rettighetshaveren derved lider tap, er saksøkeren ansvarlig for tapet. Kravet gjøres gjeldende ved 
søksmål for de alminnelige domstoler. Søksmålet kan reises i den rettskrets der tvangssalget er gjennomført.  
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Buskhammaren borettslag 11.04.1983Fødselsdato eier:

Gåskalveien 16 E

Organisasjonsnr: 988 376 221

8920 SØMNA

Vår ref.:

Type:

Eiere: Lill-C Henningsen, Tom Erik Høybråten
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Borettslag tilknyttet

6Andelsnr:

25.09.1975Fødselsdato medeier:

1: Fellesutgifter
Tot. innev. måned: 5 930
Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Fellesutgifter: Felleskostnader 2 282
A-konto avdrag Husbanken 2 859
A-konto rente Husbanken 690

Objekt: Internett/fiberaksess ( 1037 - 6 ) 99

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): 685 237 721 933
Klient gj. s. årsoppg.:Klient ajourf. lån: 20 966 812 21 506 949

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 15318852, Husbanken

Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 07.10.2021: 1.18% pa.
Antall terminer til innfrielse: 36
Saldo per 07.10.2021: 10 086 412
Andel av saldo: 685 238
Første termin/første avdrag: 01.07.2019 ( siste termin 01.07.2039 )
Fastrente fra 01.03.2021 til 01.03.2026
IN-lån kan ikke individuelt nedbetales i perioden med fastrente

Lånenummer: 12128370801, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 07.10.2021: 1.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 46
Saldo per 07.10.2021: 10 880 400
Andel av saldo: 0
Første termin: 30.12.2014Neste avdrag: 30.12.2024 ( siste termin 30.06.2044 )
Flytende rente
IN-lån som kan individuelt nedbetales i hh. til avtale

4: Særskilte opplysninger
Klausuler:
Styreleder: Kari Grøttheim

Adresse: Gåskalveien 7 C

Postnr/-sted: 8920  SØMNA

Telefon: Mob.: 99574371

E-post: buskhammaren.brl@gmail.com

6: Ligning - 2020
Gjeld: Andre inntekter:721 933 120
Utgifter:Annen formue: 35 836 12 037

7: Pålydende
Opprinnelig innskudd:Pålydende: 100 215 000

6 Partialobligasjonsnr:Andelsnr: 6
8: Bygning/eiendom
Byggeår: 2006
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8: Bygning/eiendom
Gårds/bruksnr: 50/171

Bygningstype: 2-mannsbolig

Eiet Tomteareal:Feste/eiet tomt: 3194
9: Forsikring

If Skadeforsikring Polisenr:Forsikret i: SP563283
10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

Første innflytting: 01.12.2008 SSBnr: H0105
1 Oppvarmingstype:Etasje: Vedfyring + strøm
NeiHeis:

Parkeringstype: Uspesifisert parkering

Nei Antall rom:Systemlås: 3
Ja Oppr. antall rom:Husdyrhold: 3
Ja Kategori:Livsløp standard: 2 mannsbolig
1 - Andelseiere i borettslagetAnsiennitetsregler:
2 - Felles ansiennitet
2 - Medlem i MOBO

Fasiliteter:
Kabel-tv/internett: Signal Bredbånd AS - Altibox fiberaksess. Ved salg må selger ved utflytting skriftlig si opp sine tjenester hos Signal
og evt dekoder skal leveres inn. Kjøper må registrere seg hos Signal, kostnad kr 500.
Gateadresse er endret til Gåskalveien.



Gåskalveien 16E
8920 SØMNA
Gnr. 50   Bnr. 171   Anr. 6   Lnr. 16
E. H0105   
Sømna kommune

Benevnelse BRA
Andel av tomannsbolig 76 m2

  
Tomteareal 3 194 m2

Markedsverdi

Kr. 800 000  

 

Verditakst
over adkomstdokumentene i andelsbolig

 

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr./Ref.nr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

579127
01.11.2021
02.11.2021

Goheim Takst og Byggconsult AS
Takstingeniør: Gøran Heimen
Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND
Tlf.: 90612231
E-post: gheimen@goheim.no



Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide
rapporten. For personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene
og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/579127

Eiendomsbetegnelse m.m.
Adresse Gåskalveien 16E

Postnr./sted 8920 SØMNA

Område/bydel Berg

Kommune Sømna Gnr. 50 Bnr. 171 Fnr.  

Type bygg 121-Tommansbolig, vertikaldelt Byggeår 2006

Forsikringsselskap If Skadeforsikring Type forsikring Fellesforsikring Polisenummer SP563283 

Rekvirent Advokat Linda Kristiansen

Befaringsdato 01.11.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Lill-C Henningsen og Tom Erik Høybråten

Eier(e)/adkomstdokumenter m.m
Eier(e) til adkomstdok. Lill Christin Henningsen, Tom Erik Høybråten

Boligselskapets navn Buskhammaren Borettslag Leilighetsnummer 16 E. H0105 Andel-/aksjenr. 6

Forretningsfører Mobo Helgeland BBL

Type leilighet Andelsleilighet i frittstående borettslag Antall enheter 24  

Likningsverdi Ukjent  

Pålydende aksje-/ andelsbrev 100

Opprinnelig innskudd 215000

Månedlig andel fellesutgifter 5930

Inkludert i andel fellesutgifter

Opplyst til renter, avdrag, forretningsførsel og drift av borettslaget. 
Kommunale avgifter kommer som tillegg. 
Fra boligopplysninger: 
«Kabel-tv/internett: Signal Bredbånd AS - Altibox fiberaksess. Ved salg må selger ved utflytting skriftlig si opp sine
tjenester hos Signal og evt dekoder skal leveres inn. Kjøper må registrere seg hos Signal, kostnad kr 500»
 
For årsberetning, protokollutskrifter, vedtekter, husordensregler og forkjøpsretter henvises det til oppdragsgiver.

02.11.2021
Goheim�Takst�og�Byggconsult�AS

Gøran�Heimen
Gåskalveien�16E
8920�SØMNA
Gnr:�50��Bnr:�171��Anr:�6

Verditakst,�aksje-/andelsleilighet

Side�2�av�6



Premisser - generelle opplysninger - sammendrag
Verditakst utført som en visuell besiktigelse. Avdekker ikke eventuelle skjulte feil eller mangler. Utvendig kontroll foretatt
fra bakkenivå, det var ikke nedbør ved befaring. Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene. Tekniske anlegg,
installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv. er ikke funksjonstestet. Befaringen er utført
med de begrensninger som følger av at boligen var møblert og bebodd. Det er ikke flyttet på møbler eller gjenstander.
Opplysninger vedrørende tidsangivelser for bygningen med tilhørende anlegg, er basert på opplysninger gitt ved
befaring.
Borettslagets fellesarealer og bygningsdeler er ikke spesifikt vurdert ut over det kommenterte i denne rapporten.
Med referanse til byggets alder, presiseres det at det vil finnes forhold som ikke tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
Det er ikke kontrollert om det er utført arbeid i strid med plan og bygningslovgivningen. Det er ikke tatt hensyn til
eventuelle reguleringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fremlagt
eller innhentet dokumenter fra offentlige arkiver.
Oppdragsgiver har fremlagt boligopplysninger. Det er derfor ikke kjent om det finnes andre opplysninger som har
påvirkning på taksten. Undertegnede har kun innhentet situasjonskart og prisstatistikk for område.
Denne takstrapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne
taksttypen forutsetter at det foretas overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verditakst må
ikke forveksles med Boligsalgsrapport/Tilstandsrapport som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang og
hvor det blant annet foretas utvidet fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med
tilstandsgrader og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres.
Denne taksten er utarbeidet for bruk av nåværende hjemmelshaver/ oppdragsgiver. Grunnet endringer i boligmarkedet og
eventuelt bygningstekniske forhold, frarådes det å benytte rapporter eldre enn 6 mnd.
 
Andel av vertikaldelt tomannsbolig på Berg i Sømna. Andel oppført i 2006 og tatt i bruk i 2008.
Alder det aktuelle bygget er ca. 15 år. For borettslaget ble det opplyst det det skal utføres noen oppgraderinger på
bygningsmassen. Generell tilstand oppfattes som normal.
Innvendig noe brukspreget boenhet. 
Barnevennlig bo-område.

Tomt, områdebeskrivelse og miljø
Tomteareal 3 194,2 m2 Type tomt Eiet  

Beskrivelse

Delvis opparbeidet tomt i bo-område i vekst. Eiendommen ligger på Berg i Sømna kommune. Gangavstand til butikk,
barneskole, barnehage, bensinstasjon, marina med mer. Direkte adkomst til rekreasjonsområder som utmark, kort vei til
sjø. Område oppfattes som barnevennlig.
 
Opplyst areal er det totale arealet av Gnr 50, Bnr 171. Borettslaget på 24 andeler er fordelt på flere eiendommer. 
Parkering ved boenheten for to biler. 
Tilkoblet kommunalt vann og avløp.
Private stikkledninger i grunn fra under bygningsmassen og frem til kommunalt nett, hvor i grunnen disse ligger og
tilstand på nedgravde bunnledninger er ikke funksjonstestet eller kontrollert.
Ikke undersøkt om det finnes andre private eller kommunale vann og avløpsledninger, nedgravde tanker, strømkabler og
fiberkabler på eiendommen. 
Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligformål. Område er i vekst, flere nye tomter er lagt ut for salg. 
Det henvises til Sømna kommune for detaljerte opplysninger angående reguleringsstatus.

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Byggegrunn bestående av stedlige og tilkjørte masser. Plass-støpt isolert dekke og ringmurer, ikke fuget i elementskjøter
på ringmurene.
For masser i øst under veranda kan det være sig i massene grunnet observasjoner av skjevheter i verandaen.  
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Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Yttervegger av bindingsverk, innvendig kledd med plater og utvendig kledd med stående kledning av tre. Carport og
utebod i sør. Uisolerte bindingsverksvegger med stående kledning på bod.
Veranda ved hovedinngang på ca. 20 m2 herav ca. 2,7 m2 overbygg over inngangsdør. Carport på ca. 15 m2 og utebod
på ca. 6,4 m2.  Veranda i øst tilbygget i 2018 på ca. 34 m2. Skjevheter i konstruksjonen, løst rekkverk.  
Dører og vinduer

Dører og vinduer fra rundt byggeår. Trevinduer med tolags glass. Hovedinngangsdør og boddør med lakkert overflate.
Fuktskade på inngangsdør.
Ny verandadør i tre med trelags glass.
Innvendig er det montert profilerte lettdører.
Vinduer og dører utenom verandadør i fasade har en alder der disse ikke dekkes av garantier eller reklamasjoner.
Takkonstruksjon m/tekking

Saltakskonstruksjon med kaldt loft. Undertak av Brettex og tekking av betongtakstein. Noe mose på taket, ikke montert
trobeslag ved takhatt og pipe. Kasser, hengbord og vindskier av tre, det er skiftet vannbord i nord. Metall i takrenner og
nedløp. Adkomst til kaldt loft fra luke i entré. Luftet kaldt loft, ikke pålagt vindsperre på isolasjon.
Piper og ildsteder

Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet ved befaring.  
Elementpipe tilkoblet et ildsted for fast brensel. Feieluke plassert på stuen, vedovn plassert på stuen. Brannvegg bak
vedovn, ikke lufting bak brannvegg. Pipen er tekket med beslag over taket, det er montert takstige til pipen.
For ytterligere kontroll og kommentar av pipe, ildsted og takstige, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn.
Oppvarming

Elektrisitet, gulvvarme i vf og bad/vaskerom, samt vedfyring. 
Bad og vaskerom

Bad/vaskerom fra byggeår. Det er støpt gulv med varme og fliser. En sluk i gulvet i dusjnisje, synlig membran og klemring
i sluk. Fliser på vegger. Noe utfelling av salter/såperester mellom fliser utenfor dusjveggene. Montert en innredning med
underskap, en vask, speil og belysning. Det er montert et toalett og en dusjnisje. Montert opplegg for vaskemaskin.
Våtrommet er ventilert. Fuktskader i himling ved avtrekksventil.
Det ble ved en visuell inspeksjon av flisfuger på vegg i dusjnisje observert riss som kan indikere bakenforliggende fukt fra
bruk.
Det anbefales montert tett dusjkabinett før videre bruk og ytterligere avklaring på om det er etablert fuktskade i veggene.
Kjøkken

Kjøkken og innredning fra byggeår. Kjøkkenet har parkett på gulvet. Innredning med profilerte hvite fronter og laminerte
benkeplater. Tokummers vask i benkeplate. Montert opplegg for oppvaskmaskin og ventilator over komfyrplass.
Sprutplate på vegg over komfyrplass.
Innvendige overflater

Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller.
Generelt normal bruksslitasje hensyntatt alder.
Elektrisk anlegg

Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert. Sikringsskapet plassert på vegg i entré.
Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse. Ønskes det en kontroll og kommentar av anlegget, anbefales det
kontaktet en autorisert El- fagmann.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
VVS

Ingen dokumentasjon vedrørende vann og avløpsanlegget er fremlagt eller kontrollert.
Varmtvannsbereder fra ca. 2006 på rundt 194 liter, innvendig stoppekran og rør i rørsentral plassert på bod. Mye løsøre,
andelshavere opplyser at det er sluk i gulvet på bod. 
Undertegnede har ikke fagspesifikk kompetanse vedrørende vann og avløpsrør. Ønskes det en kontroll og kommentar av
anlegget, anbefales det kontaktet en autorisert rørlegger.
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Annet

Montert utstyr er ikke funksjonstestet.
Sentralstøvsuger plassert i utebod, opplyst ved befaring at denne ikke virker.
Mekanisk avtrekk plassert på kaldt loft. Egen kjøkkenventilator montert.  
Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier.

Generell tilstand
Generell tilstand oppfattes som normal hensyntatt alder. For borettslaget ble det opplyst det det skal utføres noen
oppgraderinger på bygningsmassen.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Andel av tomannsbolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedetasje 85 76 72 4 Vf, entré, to soverom,
bad/vaskerom, stue og kjøkken.

Innvendig bod.

 

Sum 85 76 72 4  

                                                                       
Sum alle bygninger 85 76 72 4  

Kommentarer til arealberegningen

Tilleggsarealer i utvendig bod, ca. 6,4 m2 samt carport. 

Teknisk og økonomisk verdiberegning
Beregnede byggekostnader   2 090 000

Verdireduksjon 18% - 376 200

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 1 713 800

Andel av tomt og fellesareal  + 75 000

Sum beregnet teknisk og økonomisk verdi  = 1 788 800

Andel fellesgjeld  - 685 237

Andel fellesformue  + 35 836

Adkomstdokumentets beregnede verdi  = 1 139 399

Markedsanalyse
På generelt grunnlag har markedet for boligeiendommer i disse områdene vært noe variabelt i en lengre periode. Det er
forholdsvis liten tilgang på og omsetning av andelsboliger på Berg. Markedsinteressen oppfattes som normal til vurdert
markedsverdi. Sammenlignbare salg i område over tid, markedet for slike objekter og egne vurderinger tilsier at
nedenforstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked- størrelse, standard,
potensial og beliggenhet tatt i betraktning. Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige
vurderinger av det overstående, ligger til grunn for vurdert markedsverdi.
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Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 800 000,-
Sted og dato
Br.sund 02.11.2021

  
 Gøran Heimen  

Dokumentkontroll
Fremlagt

Oppdragsgiver har fremlagt boligopplysninger fra forretningsfører.
Vedlagt

Ingen dokumenter følger vedlagt.
Det henvises til oppdragsgiver for vedlegg.
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VEDTEKTER FOR BUSKHAMMAREN BORETTSLAG 

Buskhammaren borettslag med orgnr 988 376 221 er tilknyttet MOBO Helgeland BBL, vedtatt på 

stiftelsesmøte den19/6-1998, og sist endret den 21.06.2021. 

1. Innledende bestemmelser 
 

1-1 Formål 

 

Buskhammaren 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 Sømna kommune og har forretningskontor i Rana kommune. 

(2) Borettslaget er tilknyttet Mo og omegn boligbyggelag 

 

2. Andeler og andelseiere 
 

2-1 Andeler og andelseiere 

 

(1) Andelene skal være på kroner 5000,- 

(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) I tillegg har virksomheter som skal skaffe bolig til sine ansatte rett til å eie inntil ti prosent av 

andelene.  

(5) 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 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. 

 

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. Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget 

hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. 



(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 opptil 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. 



(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) Andelseier har ansvaret for å vedlikeholde altandekke, terrassedekke og platt. 

(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført 

ved innbrudd og uvær. 

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, 

plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget. 

(8) 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 

vegg og 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. Påbygging  
Dersom borettshaver ønsker å bygge på boligen gjelder vedlagte "Regler for påbygging". 

 

7. Pålegg om salg og fravikelse 
7-1 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.  

 

7-2 Pålegg om salg 

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. 

 

7-3 Fravikelse 

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 

forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens 5 oppførsel til alvorlig 



plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve 

fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. 

 

 

8. Felleskostnader og pantesikkerhet 
8-1 Felleskostnader 

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en 

måneds skriftlig varsel. Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at 

borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18. 

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid 

gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100. 

8-2 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.  

9. Styret og dets vedtak 
9-1 Styret 

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer 

med inntil 2 varamedlemmer. Det skal velges en valgkomité på 3 medlemmer. 

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer og 

valgkomité 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. 

 

9-2 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. 

 

9-3 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. 

 

9-4 Representasjon og fullmakt 

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn. 

 

10. Generalforsamlingen 

10-1 Myndighet  

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. 

10-2 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.  

10-3 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).  

10-4 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.  

10-5 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.  

10-6 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.  

 

10-7 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.  

 

11. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern  

11-1 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.  

11-2 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.  

11-3 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.  

12. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene  

12.1 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  

12-2 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. 





REGLER FOR PÅBYGGING I BUSKHAMMAREN BORETTSLAG 
Vedtatt på generalforsamling 21.06.21.  

Buskhammeren borettslag tillater den enkelte borettshaver påbygging etter følgende regler: 

1. Påbygging tillates hvis den enkelte borettshaver ønsker det, ut fra 
hovedprinsippet om at utvendige bygninger må være ensartet i 
forhold til boligtype og øvrig boligmasse. Maksimalt tillates 
utbygging på brutto 50 kvadratmeter, basert på boligens originale 
bruttoareal. Avvik utover dette må godkjennes av 
generalforsamlingen. 

2. Borettshaveren må selv sørge for: 
▪ At påbygget ikke får en størrelse eller utforming som 

bryter med husets  øvrige form og byggestil. Dette 
gjelder også utbygging av verandaer. 

▪ Å innhente godkjennelse av nærmeste berørte 
naboer. 

▪ Å innhente godkjennelse av styret. Før styret fatter 
vedtak skal det det gjennomføres befaring og møte 
med beboer. 

▪ Korrekte tegninger utformet av arkitekt eller 
tilsvarende. 

▪ Nødvendig godkjennelse fra kommunale 
myndigheter. 

▪ Å utarbeide en framdriftsplan for prosjektet. 
3. Utgraving av kjeller tillates ikke, verken under eksisterende areal 

eller påbygd areal. Det tillates ikke å bygge med flatt tak. Unntaket 
er om det bygges altan over taket, utformet i samsvar med 
eksisterende bygningsmasse. Altanen skal bygges i henhold til 
gjeldende byggetekniske krav og anvisninger. Takdekking skal 
være som på eksisterende hus. 

4. Påbyggingen må være i samsvar med husets farge og panel. Det 
samme gjelder vinduer og terrassedører. 

5. Godkjenning gitt av styret er gyldig i 24 måneder. 
6. Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for de utgifter som påløper. 

Borettslaget skal således ikke påføres utgifter i forbindelse med 
utbyggingen. Dette gjelder også der det foreligger særlige forhold 
ved enkelte boenheter eller der borettshaveren ønsker innvendige 
eller utvendige endringer som medfører ekstra utgifter. 

7. Finansiering skjer på privat grunnlag. 
8. Søknad om påbygging med nødvendige tegninger og dokumenter 

sendes kommunen, gjennom arkitekt/byggmester som innehar de 
nødvendige godkjenninger, i samsvar med de til enhver tid 
gjeldende regler for byggesaksbehandling i kommunen. 
Borettshaveren må selv skaffe ansvarshavende, eventuelt søke om 
ansvarsrett. Før innsending til kommunen må søknaden 
godkjennes av styret. 

9. Ingen byggearbeider kan igangsettes før byggetillatelse foreligger. 
Styret skal forelegges byggetillatelsen og gi skriftlig tillatelse til 
byggestart. 



10. Den enkelte borettshaver må sørge for nødvendige forsikringer i 
byggetiden. Enten ved å tegne dette selv eller gjennom at 
byggmester har forsikring som dekker skade på tredjemanns, 
herunder borettslagets, eiendom. Dette må forelegges styret før 
byggearbeid starter. 

11. Før styret kan gi sin godkjenning, må den enkelte borettshaver 
stille økonomisk og tidsmessig garanti overfor borettslaget om at 
arbeidet må være avsluttet i henhold til godkjent framdriftsplan. 
Garantien skal også omfatte at utvendig anlegg blir istandsatt om 
disse blir skadet. Ferdigattest må foreligge før garantien oppheves. 
 Beløpet fastsettes av styret. 

12. Byggearbeidene skal skje med minst mulig ulempe for andre 
borettshavere. Arbeid som medfører mye støy må utføres på 
hverdager innenfor vanlig arbeidstid. Dersom det er tvingende 
nødvendig å fravike dette skal styrets samtykke innhentes. 
Fellesarealer skal ikke brukes som lagringsplass for 
byggematerialer og lignende uten styrets samtykke. Rivnings- og 
bygningsmaterialer skal fjernes fra området så raskt og skånsomt 
som mulig. Håndverksbiler og lignende skal ikke parkeres slik at de 
er til urimelig hinder for andre borettshaveres trafikk eller 
parkeringsmuligheter. 

13. Dersom påbegynte byggearbeider uten rimelig grunn ikke 
gjennomføres i samsvar med godkjent tidsplan, har borettslaget 
rett til å gå inn og besørge byggearbeidene gjennomført for 
borettshavers bekostning, dersom dette er nødvendig for å hindre 
skade på boligmassen eller det uferdige bygg er til vesentlig 
ulempe eller sjenanse for andre borettshavere. 

14. Innvendig disposisjonsplan overlates til den enkelte borettshaver. 
15. Endringer eller omlegging av VVS/elektriske anlegg må utføres av 

autorisert installatør. 
16. Styret kan på ethvert tidspunkt av byggeprosessen la arbeidenes 

bygningstekniske kvalitet inspiseres av en fagmann (byggmester, 
tømrermester eller tilsvarende) som borettslaget utpeker, eller 
godkjenner. Dersom denne påpeker feil eller mangler som ikke er 
av uvesentlig art skal borettshaveren straks besørge disse 
utbedret. Borettshaver bekoster utgifter i forbindelse med 
inspeksjonen og eventuelle utbedringer som følger av denne. 
Denne inspeksjonen medfører ikke at borettslaget overtar ansvaret 
for skjulte feil eller mangler som skyldes mangelfullt utført arbeide 
eller feil i valg av materiale, tekniske løsninger og som ikke 
avdekkes ved inspeksjonen. 

17. Borettshaver bærer ansvaret dersom det senere viser seg at 
påbygget har skjulte feil og mangler som skyldes mangelfullt eller 
feilaktig utført arbeid, eller feil valg av materiale eller tekniske 
løsninger. Borettshaveren skal så vidt mulig gis anledning til selv å 
utbedre feilen eller mangelen, dersom dette ikke medfører fare for 
ytterligere forringelse av boligmassen. Borettslaget kan stille 
betingelser til denne retten, for eksempel at kvalifiserte 
håndverkere skal brukes der dette anses nødvendig eller at 
arbeidet skal være gjennomført innen en bestemt frist. Krav etter 



denne bestemmelsen foreldes etter den alminnelige 
foreldelsesbestemmelsen i skadeerstatningsloven §9. 

18. Når påbygget er ferdig og godkjent overtar borettslaget ansvaret 
for det ytre vedlikehold av dette. Borettshaveren betaler fra samme 
tidspunkt forhøyede felleskostnader som skal dekke borettslagets 
merkostnader til vedlikehold og forsikring etc. 
Vedlikeholdsansvaret omfatter ikke skjulte feil og mangler som 
omhandlet under pkt. 17. 

19. Styret kan utarbeide retningslinjer innenfor rammen av disse 
punkter, og disse må følges ved påbygging. 

  

 































 BUDSKJEMA 
 
på ½ ideell andel av borettsandel nr 6 i Buskhammaren Borettslag orgnr 988 376 221 
 
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte andel av borettsandel: 
 
 Bud kr  

+ Tinglysingsgebyr overføring av hjemmel kr 585,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- 

    

 Til sammen kr  

  
 
 
Lånetilsagn/bankgaranti ønskes fremlagt. 
 
Betingelser:...................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Budet er bindende i minst 6 uker dersom byderen ikke har tatt spesielt forbehold på budskjemaet.  
Det vil kun bli tatt hensyn til bud hvor slikt forbehold ikke er tatt.  Byderen erklærer at han/hun er 
kjent med at salget er et tvangssalg, og at de vilkår som fremgår av salgsoppgaven er gjennomgått 
og akseptert.   
 
 
…………………………….den……/……./……. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
adresse 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
e-post 
 
Kopi av legitimasjon må inngis sammen med budskjema. 
 
Budet sendes advokat Linda Kristiansen, Postboks 153, 8901 Brønnøysund 
Telefon 75 00 93 30   e-post: halsen@advokatenehla.no 
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