
• Toppleilighet i blokk
• 2 soverom
• Heis og parkeringskjeller
• Voksent og ordnet bomiljø

Prisantydning andel kr 1.000.000,-
Andel fellesgjeld kr 773.358,-

Totalpris kr 1.773.358,-
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• Nøkkelinformasjon og betingelser

• Opplysninger om borettsandel
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• Vedtekter

• Husordensregler
• Forkjøpsrett
• Årsregnskap 2021

• Informasjon om boligkjøperforsikring
• Informasjon om budgivning
• Budskjema
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Nøkkelopplysninger Ringveien 1 H0302 
 

Prisantydning andel kr 1.000.000,- 
Andel fellesgjeld kr 773.358,- 

Totalpris kr 1.773.358,-   
 
 
BORETTSANDEL  
Andel nr 22 i Kløvermarka Borettslag org.nr. 984 976 844 
 
EIER  
Tove Heimen 
 
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. Felles avtale på kabel-tv som inngår i 
felleskostnader. Forkjøpsrett: Andelseiere i borettslaget og medlemmer i MOBO. 
 
LEILIGHETEN 
Sørøstvendt hjørneleilighet i blokk. Leiligheten ligger på toppen i 3. etasje og fremstår pent brukt med oppussede overflater 
og for øvrig normal standard fra byggeår 2002. Enkle malbare overflater og eikeparkett. Balkongdekke er belagt med 
plastfliser. 
Bruksareal 90 m2, P-rom 86 m2 som inneholder entrè med garderobeløsning, stue/spisestue, kjøkken med hvitevarer, 2 
soverom, bod med sluk og flislagt bad/vaskerom. Oppvarming med elektrisitet, varmekabler på bad og luft-luft varmepumpe. 
Gode solforhold og god utsikt fra egen balkong mot sør og øst. Leiligheten selges utstyrt med sentralstøvsuger og hvitevarer i 
kjøkken.  
 
BYGGEMÅTE/ TILSTAND 
Boligblokken er bygget av betong og stål og er normalt vedlikeholdt. Borettslaget eier bygningen og har ansvar for 
vedlikehold og oppgradering av tak, fasade, vinduer og fellesarealer/funksjoner. 
Innvendig har leiligheten normalt slitasjepreg i forhold til alder. Det fremkommer ingen tekniske mangler som hindrer videre 
normal bruk, men det gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold: 
Boligen har en alder på 20 år og har normal standard. Teknisk tilstand på bygningsdeler som ikke er byttet og 
forskriftsmessige forhold må vurderes i forhold til byggeår. 
Flislagt bad har sprekker langs betongvegg mot tilstøtende leilighet. Dagens løsning med dusjhjørne medfører generelt fare 
for skader i vegg og gulv. Det anbefales montering av tett dusjkabinett.  
Det er tidligere påvist forekomster av skjeggkre i bygningen. Borettslaget opplyser at problemet har avtatt og for tiden ikke 
krever tiltak. 
 
ENERGIMERKING 
D - RØD 
 
TINGLYSTE FORHOLD 
Tinglyst pengeheftelse slettes ved overdragelse 
 
TOMT/FELLESAREAL 
Borettslaget disponerer 2187 m2 tomt som er pent opparbeidet med plen, felles grillplass og asfaltert trafikkareal.  
 
FELLESUTGIFTER 
Felleskostnader kr 7.688,- pr. mnd, som dekker renter og avdrag på fellesgjeld, felles forsikring, strøm fellesarealer, 
forretningsfører, kabel-tv grunnpakke, vedlikehold bygninger/fellesareal og kommunale avgifter/renovasjon. 
 



FORMUESVERDI 
kr 443.339,- som primærbolig for 2021. 
 
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 70.000,-. I tillegg betaler selger utgifter til annonsering m.m. 
 
BETINGELSER  
Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngitte bud. Det gis ingen garanti for medfølgende utstyr. 
Leiligheten er klar for overtakelse etter nærmere avtale. 
 
Selger har plikt til å opplyse om feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige 
opplysninger vil det foreligge en mangel. 
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme 
gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. 
 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en 
mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på 
avtalen. 
 
En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje. Slitasje og elde kan også føre til skader. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. 
Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. 
 
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og 
minimum 1 kvm. 
 
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 
(egenandel). 
 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen med tilhørende dokumentasjon nøye før eventuell budinngivelse. 
 
 
 
ANSVARLIG MEGLER 
  

Advokat Linda Kristiansen org.nr. 920 044 700 
 
 



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 
 
 
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

 
Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 
I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og 
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

 
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

 
1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. 

 
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte. 

 
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke 
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning. 

 
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, 
ogtuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med 
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

 
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og 
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, 
medfølger. 

 
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger 
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, 
stenger og lignende, medfølger. 

 
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

 
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 



12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt 
tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor 
laderen er montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

 
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger 
medfølger ikke. 

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er 
påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

 
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på 
overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Boligopplysninger:
Dato utkjørt: 09.08.22 Side 1 av 2Saksbehandler: Ola Wiik Søberg

Kløvermarka BRL 03.01.1952Fødselsdato eier:

Ringveien 1

Organisasjonsnr: 984 976 844

8907 BRØNNØYSUND

Vår ref.:

Type:

Eiere: Tove Heimen

91/22

Borettslag tilknyttet

22Andelsnr:

1: Fellesutgifter
Tot. innev. måned: 7 688
Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Fellesutgifter: A-konto rente DNB 1 620
Felleskostnader 3 413
A-konto avdrag 2 655

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): 773 358 790 572
Klient gj. s. årsoppg.:Klient ajourf. lån: 16 805 016 17 179 830

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12126438255, DNB Bank ASA

Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 09.08.2022: 2.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 37
Saldo per 09.08.2022: 16 108 903
Andel av saldo: 744 354
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 09.08.2022: 2.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 26
Saldo per 09.08.2022: 696 113
Andel av saldo: 29 005
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 - 2021
Gjeld: Andre inntekter:790 572 20
Utgifter:Annen formue: 32 847 13 221

7: Pålydende
Opprinnelig innskudd:Pålydende: 100 321 343

22 Partialobligasjonsnr:Andelsnr: 22
8: Bygning/eiendom
Byggeår: 2002

Gårds/bruksnr: 106/162



 Boligopplysninger:
Dato utkjørt: 09.08.22 Side 2 av 2Saksbehandler: Ola Wiik Søberg

Kløvermarka BRL 03.01.1952Fødselsdato eier:

Ringveien 1

Organisasjonsnr: 984 976 844

8907 BRØNNØYSUND

Vår ref.:

Type:

Eiere: Tove Heimen

91/22

Borettslag tilknyttet

8: Bygning/eiendom
Bygningstype: Lav blokk m/heis

Eiet Tomteareal:Feste/eiet tomt: 2187
9: Forsikring

If Skadeforsikring Polisenr:Forsikret i: SP0000825918
10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

01.01.2003 Første innflytting:Ferdigstillt: 01.01.2003 SSBnr: H0302
3. Oppvarmingstype:Etasje: Strøm
JaHeis:

Parkeringstype: Felles garasjeanlegg

Nei Antall rom:Systemlås: 4
Nei Oppr. antall rom:Husdyrhold: 4
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  22

Markedsverdi
1 000 000

Befaringsdato: 26.08.2022 Rapportdato: 30.08.2022 Oppdragsnr: 13960-1189

Gyldig rapport
30.08.2022

Rapporten kan kun utarbeides av medlemsforetak autorisert av Norsk takst

Tom Ove DrevlandSertifisert takstmann:Drevland ASAutorisert foretak:

MJ2628Referansenummer:

 Areal (BRA): Leilighet H0302 90 m²



Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige 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. Bygningssakkyndige fakturerer 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 
bygningssakkyndiges 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 bygningssakkyndige 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. 

Norsk takst

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 utdannelse
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 termofotografering med
trykktesting av boliger.

Drevland AS Rapportansvarlig
Salhusoddan 19
916 35 269
 
 

Tom Ove Drevland
Uavhengig Takstmann
post@drevland.as
916 35 269

Uavhengig Takstmann
30.08.2022 | BRØNNØYSUND

Tom Ove Drevland

13960-1189Oppdragsnr: 26.08.2022Befaringsdato: Side: 2 av 10



    Konklusjon og markedsvurdering

Sammenlignbare salg

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

65 m² 2002 1 sov
1 20-04-2022 700 000 750 000 641 079 1 391 079 21 401

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
67 m² 2002 2 sov

2 17-05-2020 750 000 680 000 711 747 1 391 747 20 772

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
65 m² 2002 1 sov

3 13-04-2021 725 000 680 000 670 076 1 350 076 20 770

Ringveien 19C ,8907 BRØNNØYSUND
72 m² 2002 2 sov

4 11-08-2019 1 500 000 1 450 000 0 1 450 000 20 139

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
86 m² 2002 2 sov

5 07-05-2019 760 000 760 000 893 370 1 653 370 19 225

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
86 m² 2002 2 sov

6 19-11-2019 790 000 700 000 893 370 1 593 370 18 528

Ringveien 1 ,8907 BRØNNØYSUND
89 m² 2002 3 sov

7 16-07-2019 800 000 750 000 893 370 1 643 370 18 465

Hovedbyggets bruksareal/P-ROM

90 m²/86 m²

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Bod, Bad/vaskerom, Gang, Stue/kjøkken, 2 Soverom

Tillegg for andel felles formue 32 847+
Fradrag for andel felles gjeld 790 572-

Markedsverdi uten fradrag

Konklusjon markedsverdi

1 750 000

1 000 000

Teknisk verdi andelsbolig

Kr. 3 400 000
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. 1 000 000
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 ligger noe over landsgjennomsnittet. Det er 
sammenlignet omsetninger for tilsvarende eiendommer i området, som vist nedenfor.  Markedsverdien er satt ut fra disse vurderingene.

Leilighet i 3. etg med fin utsikt. Gode sol og lysforhold. Parkeringsplass og bod i parkeringskjeller.

Markedsvurdering

Formål med takseringen: Salg

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

Drevland AS

8907 BRØNNØYSUND
Salhusoddan 19

13960-1189Oppdragsnr: 26.08.2022Befaringsdato: Side: 3 av 10



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.

Teknisk verdi bygninger

Leilighet H0302

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 4 150 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 900 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Leilighet H0302 Kr. 3 250 000

-

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 3 250 000

Årlige kostnader
Fellesutgifter til Borettslaget, gjeldende fra 01.01.2022
Dette omfatter vedlikehold, renovasjon, kommunale avgifter, kabel tv samt avdrag og renter på fellesgjeld

Kr. 92 256

Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 92 500

    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. 170 000

Beregnet tomteverdi Kr. 170 000

Kommentar
Andel av tomtekostnad

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 3 400 000
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    Arealer

Leilighet H0302

Bruksareal BRA m²

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

Leilighet, 3 etg 
andelsnummer 22 90 86 4 Bad/vaskerom , Gang , Stue/kjøkken , 

Soverom , Soverom 2 Bod 

Sum 90 86 4

Byggetegninger og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Krav for rom til varig opphold

Lovlighet

Kommentar
I tillegg disponeres det en låsbar bod på ca 6m² og en parkeringsplass på ca 2,5x4,9m i parkeringskjeller.

Matrikkeldata

Kommune
1813 BRØNNØY

Gnr
106

Bnr
162

Areal
2186.8 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Ringveien 1  

Hjemmelshaver
Kløvermarka Borettslag

Fnr Snr
0

Befaring

Dato Tilstede Rolle
26.8.2022 Tom Ove 

Drevland
Takstmann

Tove  Heimen Hjemmel til andel

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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Andelsobjekt

Leil. nr
H0302

Forretningsfører
MOBO HELGELAND BBL

Eier av adkomstdokumenter
Heimen Tove

Org.nr.
984976844

Boligselskap
H0302/KLØVERMARKA 
BORETTSLAG

Opprinnelig innskudd
321 343

Andel formue
32 847

Andel fellesgjeld
790 572 09.08.2022

Pålydende
100

Andelsnummer
22

Innskudd, pålydende mm

Årsregnskap

Kortsiktig gjeld (-)

2020 Samlet aksjekapital:

Omløpsmidler: 785 205 Samlet innskuddskapital: 3 869 392

Regnskapsår

107 547 Langsiktig gjeld (+): 21 824 513

Disponible midler: 677 658 Langsiktig gjeld og innskuddskapital: 25 693 905

3 833 229

- +

Kommentar
 

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

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

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

Eiendomsopplysninger
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Leilighet H0302
Byggeår Kommentar

I hht eiendomsverdi2002

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

Standard

Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

    Bygninger på eiendommen

Bygningsstruktur
Leiligheten ligger i  3. 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.
Eier opplyser at det i 2016 ble lagt nytt tak på blokken. Det var etter det noen mindre lekkasjer der det kom litt vann inn i
leiligheten, men dette er nå tettet.
Det ble montert nytt brannvarslingsanlegg i blokka i 2018/19. Det ble montert ny port telefon i 2022. For tiden pågår noe
utvendig refuging av betong-sjøter.

Innvendige forhold
Innvendige gulv med eik parkett. Vegger som malte plater med strie og malt betong.
Himlinger som malt betong (underside hulldekke). Det er god innvendig høyde i leiligheten.
Vinduer av malt tre med 2-lags glass. Balkong utenfor balkongdør i stuen. Bod med gulvbelegg og malte vegger. Malte hvite
innerdører.
Eier opplyser et det i 2019 ble oppdaget sjeggkre i blokken, det ble da satt ut limfeller, men i aktuelle leilighet er det sporadisk
noen i feller.
Eier hat tettet vindusventiler på vinduer i stue. Det er også tettet en tidligere katteluke i balkongdøren. Spotter i
skyvedørsgarderobe i gang brukes ikke siden eier synes disse blir varme.

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.
Varmepumpe luft/luft i stue, fra 2012. Eier opplyser at ved bruk av kjølefunksjon kommer kondensvannet fra varmepumpen på
altanen.

Spesialrom
Bod med sluk og vv-bereder. Gulvbelegg og malte vegger.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning med malte profilerte dører og laminat benkeplate. 1½ oppvask kum i stål. Integrert oppvaskmaskin og
ventilator. Frittstående kjøleskap og komfyr. Vinyltapet over kjøkkenbenk.
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Våtrom
Flislagte vegger og flislagt gulv. Sluk i dusjhjørnet. Wc og bad-innredning med heldekkende servant. Kran og avløp for
vaskemaskin.

Det er noen sprekker i fliser langs betong vegg mot tilstøtende leilighet (se vedleggsbilder), ikke løs fugemasse.
Ved fuktsøk ga dette forhøyde verdier i dusj rundt sluk og nederst på vegg i dusj. Det er ytterligere ingen indikasjoner på fukt i
vegg bak membran.

Avtrekksventil i vegg for naturlig ventilasjon over tak. Varmekabel i gulv.

Tilbygg / modernisering

Modernisering Eier har utført noe maling og modernisering ved leiligheten.

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiendomsverdi.no 22.08.2022 Innhentet 2 Nei
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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.

Egne forutsetninger

Ved befaringen var det oppholdsvær og ca 18°.  

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/VA6517

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.
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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. 
 
 



 3

 
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. 

 



FORKJØPSRETT 

• Forhåndsavklaring  

• Fastprisavklaring  

 
Det er to måter å avklare forkjøpsrett på. 
 

Forhåndsavklaring: 
Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt, og de som er interessert i boligen må melde seg 
innen en gitt frist. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at MOBO henvender seg til de som har 
meldt interesse og spør om noen ønsker å benytte sin forkjøpsrett. Ved en slik henvendelse må det raskt, og 
med bindende virkning, tas 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. 
 

 
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. Det er da plikt om å overta boligen 
hvis ingen med bedre ansiennitet har meldt seg innen meldefristen. 
 
 
Spørsmål om type forkjøpsrett: 
Se boliginfo vedrørende hvem som har forkjøpsrett i borettslaget. 
 
 
 



Innkalling til generalforsamling i Kløvermarka BRL 

Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 18.03.2021 13:00 i digital plattform
på eierportalen.

Til behandling foreligger følgende saker
1 Konstituering  
  
    1.1 Valg av møteleder  
  
    1.2 Valg av sekretær  
  
    1.3 Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder  
  
    1.4 Registrering av stemmeberettigede  
  
    1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste  
  
2 Informasjon fra styret  
  
3 Årsregnskap 2020 med revisors beretning  
  
4 Innkomne saker  
  
5 Valg i henhold til vedtekter  
  
    5.1 Styreleder for 2 år  
  
    5.2 Varamedlem for 1 år  
  
    5.3 Delegerte til MOBO's generalforsamling med varadelegerte  
  
6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret  
  



Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Forslag til vedtak: Som møteleder velges Anne-Elise Krokvik

Valg av sekretær1.2

Forslag til vedtak: Til å føre protokollen etter digital generalforsamling velges
borettslagets forretningsfører.

Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder

1.3

Forslag til vedtak: Til å signere protokollen velges: Johan Gjersvik

Registrering av stemmeberettigede1.4

Forslag til vedtak:

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter.

Opplysning om antall deltagende med stemmerett .

Godkjenning av innkalling og saksliste1.5

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og saksliste.

Informasjon fra styret2.

Forslag til vedtak:

Vedlagt ligger styret informerer.

Styrets informasjon tas til orientering.

Årsregnskap 2020 med revisors beretning3.

Forslag til vedtak:

Årsegnskap med noter og revisjonsberetning er vedlagt

Årsregnskapet godkjennes.

Innkomne saker4.

Styrets innstilling:

Henvendelse fra Tove Heimen vedrørende bruk av generalforsamling digitalt. Eventuelle
konsekvenser vedrørende informasjon og avstemming på større saker.

Spørsmål også om antall stemme-givere for at avstemming er gyldig.  

Generalforsamlingen 2019 gjennomførtes etter vår mening på en
grei måte. Kunne ønske at flere avga stemmer, men slik ble det.

Nåværende generalforsamling som er satt til 18.mars 2021, skal vi
også få til på en grei måte. Forhåndsvarsler er sendt ut og rundt
om i månedsskiftet legges innkallingen inn elektronisk, men alle
andelseiere får den også i papirformat, akkurat som i fjor.
Tilbakemeldinger kan sendes meg enten på e-post eller i
postkassen, eventuelt slik som du har gjort.  

Du har også spørsmål om avstemming i en generalforsamling



vedrørende store saker: I år kan vi ikke se at vi har fått inn noen
spesielle saker både av innhold og av størrelse, for eksempel
låneopptak -som skal behandles i generalforsamlingen. Blir dette
en realitet skal vi i styret sørge for at informasjon skjer på en
fornuftig måte. Dette tror jeg at styret får til. Det kan jo også
være at neste generalforsamling gjennomføres i et lokale, for
eksempel. Kefas. Kanskje er vi også så heldige at det kan serveres
kaffe og noe godt til.  

Så var det dette med hvor mange som må avgi sin stemme for at
generalforsamlingen er besluttningsdyktig: Dette er tatt opp med
John Jensen på MOBO og han informerer om at dette med antall
oppmøte ved digitale eller fysiske møter, er beslutningsdyktig helt
ned til 1 person, men det er selvfølgelig ikke å anbefale. Det er
svært viktig at innkalling med saker, regnskap, valg etc. publiseres
på en god måte. Dette mener vi at vi skal få til. Forhåndsvarsel er
sendt ut både i papir og digitalt. Innkallingen vil også bli sendt ut
både i papir og digitalt. Spørsmål sendes meg som ovenfor nevnt.

Da håper vi at flest mulig av våre andelseiere engasjerer seg i
innholdet i innkallingen og avgir så sin stemme.

Lykke til.

Valg i henhold til vedtekter5.

Styreleder for 2 år5.1

Forslag til vedtak:

På valg er:  

Anne-Elise Krokvik har blitt forespurt og takket ja for 2 nye år som styreleder

Anne-Elise Krokvik velges for 2 nye år som styreleder.

Varamedlem for 1 år5.2

Forslag til vedtak:

På valg er:

Herdis Brox og Jan Peder Dahle har blitt forespurt og har sagt ja til å stille til valg som
varamedlemer for 1 år.

Jan Peder Dahle valgt i 2021 som varamedlem for 1 år  
Herdis Brox valgt i 2021 som varamedlem for 1 år

Delegerte til MOBO's generalforsamling med varadelegerte5.3

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen kan velge 2 delegater og 2 varadelegater. Valg kan foretas blant
alle andelseiere i borettslaget.

Som delegater og vara velges det av det nyvalgte styret
fortløpende slik : styreleder, styremedlem og som vara for
delegatene forløpende fra nyvalg styremedlem og varamedlem

Fastsettelse av godtgjørelse til styret6.

Styrets innstilling:

Det fastsettes styregodtgjørelse for perioden mandag 04.05.2020 til torsdag 18.03.2021.

Ingen endringer på styrehonorar 2020 fra tidligere.

Leder kr 10.000,- og hvert styremedlem kr 7.500,-. Totalt kr
25.000,-.  



Kløvermarka BRL - Styret informerer 2020 

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinær generalforsamling har styret bestått av:  
Styreleder, Anne-Elise Krokvik  
Styremedlem, Reidar Slind  
Styremedlem, Johan Einar Gjersvik  
Varamedlem styre, Jan Peder Dahle  
Varamedlem styre, Herdis Bente Broks  
  
Som det vises av oversikten består styret av 2 menn og 1 kvinne.  
  
Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av
tillitsvalgte samt ved nyansettelser i borettslaget.

Styrets arbeid
Møtevirksomhet:

Styret har i 2020 avholdt 5 møter og 17 protokollsaker er behandlet. Hvorav godkjenning
av 2 nye andelseiere og 2 framleie. I tillegg forberedelser og gjennomføring av
generalforsamlingen.

Aktivitet:

Lekkasjer i vestvegg og vinduer  
Vi har i 2020 konsentrert oss om å få det resterende av de innmeldte lekkasjer i vest og
øst siden av bygningen tettet. Fa. Geir Ove Olsen har i 2019 og 2020 vært engasjert og
utført de nødvendige reparasjoner. Vegger og vindu lekkasjer skal så langt være tettet. I
tillegg til nødvendig fuging er det også lagt beslag mellom yttervegg og altan.  

Kostnader for materiell og utført arbeid ble totalt kr 56.589,-  

Geir Ove Olsen var med på å bygge blokka og satt derfor inne med mye nyttig
informasjon. Han og firmaet hans anbefales derfor. Hvis/når neste arbeid av denne type
skal skje, kontakter vi ham.

Lekkasje tak  
Like før jul ble det oppdaget lekkasjer i fellesområdet i 3. etg. og 1.etg samt i garagen. I
1.etg. dannet det seg en stor dam. Lekkasjen kom fra taket. Nordland Tak ble kontaktet
og var her på befaring og tetting. Da det er fem år siden taket ble lagt, så protesterte vi
på regningen og det medførte at den ble refundert. I 2019 hadde vi også noen små
lekkasjer som ble reparert av Nordland Tak.

Brannsikring  
Da fa. Celect som monterte vårt brannsikrings anlegg, ikke lengre er i drift her i
Brønnøysund, så har vi tegnet avtale med Brønnøysund Elektriske om årlig service på
anlegget.

Enkel brannøvelse gjennomført 06.12.20.:  
Reidar Slind som har gjennomført brannvernkurs i regi av Mobo, gjennomgikk med
beboerne rutiner etc. ifbm. brann.

Budsjett  
Budsjettforslag for 2021 er gjennomført og godkjent.  
  
Planlagt aktivitet:

Årlig dugnad som sannsynligvis blir gjennomført over en uke.•



Skifting av lysarmaturer i fellesområdet, men er usikker på om det kan skje i 2021.•
Ønske om enkel oppussing av gangene, men uvisst når dette kan skje.•

Lagets drift og økonomi
Kløvermarka BRL består av 24 leiligheter og ligger i Brønnøy kommune.  
Forsikring er tegnet i If Skadeforsikring med polisenr. SP0000825918.  
Det vises til årsregnskap for oversikt over økonomi.

Brønnøysund, 23.02.2021

For Styret i Kløvermarka BRL

Styreleder, Anne-Elise Krokvik  
Styremedlem, Reidar Slind  
Styremedlem, Johan Einar Gjersvik  
Varamedlem styre, Jan Peder Dahle  
Varamedlem styre, Herdis Bente Broks

Årsmeldingen er godkjent av styret 23.02.2021



Budsjett
2021

Budsjett
2020

Regnskap
2019

Regnskap
2020

Resultatregnskap 2020 Kløvermarka BRL

Note

INNTEKTER
Innkrevde felleskostnader 911 046911 046868 896910 944
IN andel renter og avdrag 1 007 6121 191 7751 081 7851 073 696
Sum inntekter 1 918 6582 102 8211 950 6811 984 640

KOSTNADER
Pensj.kostn., arb.g.avg, sos.kostn. 3793791 0201 2751
Styrehonorar 25 00025 00020 00025 0002
Avskrivninger 17 27217 27211 51517 2733
Revisjonshonorar 3 1253 1253 0603 1254
Forretningsførerhonorar 82 66081 13679 04480 250
Teknisk/juridisk rådgivning/Andre tjenester 2 0002 0001 5691 569
Kontingent boligbyggelag 11 60011 60011 60011 200
Drift/vedlikehold 110 000100 000118 48791 9215
Drift/vedlikehold garasjer og motorvarmere 2 5002 500005
Drift/vedlikehold heiser 40 00035 00035 38719 0675
Kabel-tv/internett 80 85080 85080 85080 850
Forsikringer 74 31168 23363 44470 104
Kommunale avgifter 350 000349 370338 627293 800
Fellesstrøm 25 00025 00018 48214 617
Renhold, fellesareal 22 00022 00022 50022 500
Verktøy, driftsmateriell, inventar 1 0001 0002 1890
Kontorrekvisita, trykksaker 1 5001 5008282 286
Telefon og porto 4 2004 200851953
Andre driftskostnader 2 4002 4006 1513 7726
Sum kostnader 855 797832 565815 604739 563

DRIFTSRESULTAT 1 062 8611 270 2561 135 0771 245 077

FINANSINNTEKT. OG -KOST
Renteinntekter 2 0002 0007 27114 103
Rentekostnader 284 085558 048452 393365 741
RESULTAT AV FINANSINNTEKT. OG -KOSTN. -282 085-556 048-445 122-351 639

RESULTAT 780 776714 208689 955893 438

Overført til egenkapital 00689 955893 438
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20192020

Balanse 2020 Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomt 615 000615 0007
Bygninger 24 103 84224 103 8428
Kabelanlegg 117 302117 3028
Andre anleggsmidler 161 213143 9403
Sum anleggsmidler 24 997 35724 980 084

OMLØPSMIDLER
Husleierestanse 101 53015 014
Periodisering kostnader 81 92589 187
Kundefordringer 6000

Bankinnskudd
Bankinnskudd 481 538681 004
Sum omløpsmidler 665 593785 205

SUM EIENDELER 25 662 95025 765 289
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20192020

Balanse 2020 Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Andelskapital 2 4002 400
Opptjent egenkapital 2 937 3913 830 829
Sum egenkapital 2 939 7913 833 2299

GJELD
Langsiktig gjeld
Pantelån 18 725 67817 955 12110
Borettsinnskudd 3 869 3923 869 39211
Sum langsiktig gjeld 22 595 07021 824 513

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalte felleskostnader 31 0631 491
Mellomregning 1 036855
Leverandørgjeld 90 41493 954
Skyldig trekk og avgifter 19 676
Påløpte renter 2 5651 570
Annen kortsiktig gjeld 3 0100
Sum kortsiktig gjeld 128 089107 547

Sum gjeld 22 723 15921 932 060

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 662 95025 765 289

Pantstillelser 22 595 07021 824 51312

Kløvermarka BRL

Årsregnskap er signert elektronisk, se vedlegg med dato og signatur.

Anne-Elise Krokvik
Styreleder

Reidar Slind
Styremedlem

Johan Einar Gjersvik
Styremedlem
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Noter Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god
regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av
renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring
Inntektsføring av felleskostnader og andre inntekter skjer månedlig i takt med levering av tjenestene.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid, og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående.

Eiendommer
Eiendommen er oppført med anskaffelsesverdi med tillegg for påkostninger.

Fordringer
Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av
fordringene. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.

Tomt
Tomten er oppført med anskaffelsesverdi.

Note 1 - Personalkostnader
20192020

  5400 Arbeidsgiveravgift 1 0201 275

Sum 1 0201 275

Note 2 - Styrehonorar
Honoraret til styret er på kr 25.000,-.
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Noter Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note 3 - Anleggsmidler
Navn KjøpsårRegnsk.verdi

UB
Avskrivn.TilgangRegnsk.verdi

IB
Ansk.kost

Digital alarmsentral 2018143 94017 273161 213172 728

Sum 143 94017 273161 213172 728

Note 4 - Revisjonshonorar
Revisjonshonorar er kr 3.125,- og er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 5 - Drift/vedlikehold
20192020

  6601 Drift/vedlikehold bygg 79 86955 081
  6603 Drift/vedlikehold elektro 2 2501 296
  6604 Drift/vedlikehold utvendige anlegg 36 36835 544
  6608 Drift/vedlikehold heiser 35 38719 067

Sum 153 874110 988

Drift/vedlikehold
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 6 - Andre driftskostnader
20192020

  6390 Andre driftskostnader 0399
  7430 Gaver ikke fradragsberettiget 2 164745
  7720 Generalforsamling 2 0940
  7770 Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr 1 5451 573
  7782 Andre bomiljøkostnader 3481 055

Sum 6 1513 772

Note 7 - Tomt
Tomteverdien er estimert til kr 615.000,-

91 Kløvermarka BRL



Noter Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note 8 - Bygninger
Navn KjøpsårRegns.verdi UBTilgangAnsk.kost IB
Bygninger 200324 103 84224 103 842
Kabel Anlegg 2003117 302117 302
Sum bygninger 24 221 14424 221 144

Bygninger, avskrivning
Bygningene er ikke avskrevet, man har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om vedlikehold.

Note 9 - Egenkapital
20192020

Andelskapital 2 4002 400
Annen egenkapital/udekket tap pr. 01.01. 2 247 4362 937 391
Årets resultat 689 955893 438
Sum egenkapital pr. 31.12. 2 939 7913 833 229

Andeler
Antall andeler i borettslaget er 24.
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Noter Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Note 10 - Pantegjeld
Kreditor: DNB Bank ASADNB Bank ASA
Formål: BygningerRehabilitering av tak
Lånenummer: 1212643825512131470973
Lånetype: AnnuitetAnnuitet
Opptaksår:  2003 2015
Rentesats: 1.60 %1.60 %
Betingelser: Flytende renteFlytende rente
Beregnet innfridd: 30.12.204030.06.2035

Opprinnelig lånebeløp: 21 800 0001 000 000
Lånesaldo 01.01: 17 912 910812 768
Avdrag i perioden: 723 95946 597
Lånesaldo 31.12: 17 188 950766 171

Saldo 5 år frem i tid: 13 390 910521 714

Pantegjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12126438255 9 531 120794 26012
7 657 836638 15312

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12131470973 766 17631 92424

Borettslaget har ikke individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette innebærer at beboerne ikke har anledning å betale ned på
borettslagets fellesgjeld.

Note 11 - Borettsinnskudd
20192020

  2250 Borettsinnskudd 3 869 3923 869 392

Sum 3 869 3923 869 392
Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Note 12 - Pantstillelser
Bokført verdi av eiendeler, kr  24.980.084,-, er stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld, som utgjør kr 21.824.513,-.
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Noter Kløvermarka BRL orgnr: 984 976 844

Disponible midler
Regnskap 2019-12Regnskap 2020-12

A. Disponible midler pr. 01.01. 528 297537 504

B. Endringer i disponible midler:
Årets resultat (se resultatregnskap) 689 955893 438
Tilbakeføring avskrivninger 11 51517 273
Avdrag langsiktige lån -692 263-770 557
B. Årets endring disponible midler 9 207140 154

C. Disponible midler 537 504677 659

Kontrolloppstilling
Omløpsmidler 665 593785 205
Kortsiktig gjeld -128 089-107 547

Disponible midler 537 504677 659
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Resultat og balanse med noter for Kløvermarka BRL.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Kløvermarka BRL

Styreleder Anne-Elise Krokvik (sign.) 22.02.2021
Styremedlem Reidar Slind (sign.) 22.02.2021
Styremedlem Johan Einar Gjersvik (sign.) 22.02.2021



 
   
 
 

   

 
 

 
 
 

 
PricewaterhouseCoopers AS, Midtre gate 4, Postboks 1233, NO-8602  MO I RANA 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap  

 

 
Til generalforsamlingen i Kløvermarka borettslag 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Kløvermarka borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Mo i Rana, 24. februar 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Silja Eriksen 
Statsautorisert revisor  



Boligkjøperforsikring

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, 
tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er 
spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger. 

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne 
kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller 
mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvendelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på 
informasjonen som er mottatt. 

Til deg som 
kjøper bolig

GJØR EN TRYGG BOLIGHANDEL! Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring 
som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring 
er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. 

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagsiendom:
Kr 5 100

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 7 700

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 11 600

Du trenger ikke betale 
saksomkostninger
En boligkjøperforsikrings 
hovedfunksjon er å dekke 
eventuelle saksomkostninger 
knyttet til en klage på boligkjøpet. 
Dette inkluderer kostnader til 
advokat og eventuelle rapporter 
som må utføres. Forsikringen 
dekker beløpet enten du taper 
eller vinner. 

Forsikringen har ikke et tak
Mens en vanlig innbo- og 
husforsikring vanligvis har et tak 
på rundt kr 100 000 og en 
egenandel på ca. 20 %, så trenger 
du med boligkjøperforsikring ikke 
å bekymre deg for beløpet på 
saksomkostningene. Dette dekkes 
av forsikringsselskapet uansett 
hvor høyt det blir. 

Den gir deg en ekstra 
trygghet
Er du bekymret for at du kanskje 
kan komme i konflikt med 
boligselger og at du ikke har råd 
eller lyst til å dekke 
sakskostnader, kan det være 
betryggende å kjøpe en 
boligkjøperforsikring. Selger har i 
de fleste tilfeller tilgang til 
prosfesjonell hjelp, da bør du 
som kjøper av bolig også ha det. 

Fordeler:



Til deg som 
kjøper bolig

Dersom du ønsker å tegne boligkjøperforsikring, vil dette 
være en omkostning ved kjøpet og premien finansieres 
gjennom din boligfinansiering. 

Både distribusjonskostnad til Advokatfellesskapet 
Brønnøysund AS (kr 1 242 for Borettslags eiendom,  
kr 2 587 for seksjonert eiendom/aksjebolig og kr 3 182 
for enebolig/fritid/tomt) 

og honorar til Söderberg & Partners (kr 765 for 
borettslagseiendom, kr 1 155 for seksjonert eiendom/aksje-
bolig og kr 1 740 for enebolig/fritid/tomt) samt 
fakturagebyr, er medregnet i premietabellen ovenfor, slik at 
du kun betaler den oppgitte premien. 

Det tas forbehold om  pris- og vilkårsendringer.

Forsikringen er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB og er 
formidlet gjennom Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners er en uavhengig og objektiv
forsikringsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet og er
oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Boligkjøperforsikringen gjelder for kjøp av eiendom solgt 
etter avhendingsloven. 

Forsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes som ledd  
i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har 
bodd på boligeiendommen eller kjøpes fra nærstående.  
Som nær stående regnes familie i opp- og ned stigende linje, 
samt søsken. Forsikringen kan ikke tegnes ved kjøp av 
næringseiendom, eller obligasjons leilighet.

Crawford & Company er spesialister på avhendingsrett  
og vil på vegne av forsikringsselskapet bistå deg dersom du 
oppdager en mangel ved boligen du nettopp har kjøpt.

Jeg samtykker til at informasjon om min forsikring kan 
brukes til statistiske formål av Söderberg & Partners.  

Informasjonen skal kun brukes som beregningsgrunnlag for 
forsikringsformål, og er alltid anonymisert. Informasjon  
kan ikke overleveres til tredjepart.

Garantifond for skadeforsikring
Garantifondet har til hensikt å sikre forsikringstakere dersom
forsikringsselskapet ikke er i stand til å oppfylle sine betalings-
forpliktelser. Garantiordningen omfatter kun forsikringsselskap
som har hjemstat, eller har etablert filial, i Norge. Forsikrings-
giver for boligkjøperforsikring er Gar-Bo Försäkring AB, som 
ikke er omfattet av Garantiordningen. Det er ingen tilsvarende 
garantiordning i hjemstaten til forsikringsselskapet.

Klage
Söderberg & Partners har fremforhandlet den beste løsningen
for boligkjøperforsikring for våre kunder. Dersom du er
misfornøyd med forsikringsmeglerens tjenester kan du 
sende inn en klage. Klagen sendes per e-post til
klage@soderbergpartners.no eller per brev til Söderberg &
Partners, Postboks 324, 1326 LYSAKER v/klageansvarlig.

Söderberg & Partners vil bekrefte at klagen er mottatt og 
registrert senest innen 5 virkedager, og klagen skal være ferdig 
behandlet senest innen 8 uker. Dersom du ikke er fornøyd med
vurderingen av den fremsatte klagen, er det anledning for å
fremlegge saken til vurdering hos en uavhengig nemnd:
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglings-
virksomhet, Sekretariatet v/Finanstilsynet, Postboks 1187
Sentrum. 0107 Oslo.

spørsmål om forsikringen
Söderberg & Partners (org.nr 965 575 162) | Postboks 324 | 1326 Lysaker | 
Tlf. 93 00 00 20 | boligkjoperforsikring@soderbergpartners.no | 
eiendom.soderbergpartners.no

skade/krav
Crawford & Company
Postboks 133 | 1338 Sandvika | Tlf. 67 20 91 44 | 
boligkjoperforsikring@crawco.no | www.kjoperforsikring.com

Produkt og leverandørinformasjon

Kontakt

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BOLIGHANDEL!



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 H0302 
 
 
Andel nr 22 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,  
epost:   halsen@advokatenehla.no 
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