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Prisliste



Leilighet
ca. BRA          

m2 Sov
Balkong / Terrasse / 

uteareal  m2 Salgspris Felleskostnader Status

Oppgang A

A 101 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 102 78.8 2 14.1 Kjøpt

A 201 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 202 58.9 2 4.8 Kjøpt

A 203 78.8 2 14.1 Kjøpt

A 301 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 302 58.9 2 4.8 Kjøpt

A 303 78.8 2 14.1 Kjøpt

A 401 115.1 3 20.0 Kjøpt

A 402 58.9 2 4.8 4 190 000 2 477 Ledig

A 403 78.8 2 14.1 Kjøpt

A 501 167.9 2(3) 46.9 17 690 000 5 420 Ledig

Oppgang B

B 101 99.8 2 13.5 6 990 000 3 582 Ledig

B 102 78.8 2 14.1 Kjøpt

B 201 99.8 2 13.5 7 690 000 3 582 Ledig

B 202 58.9 2 4.8 Kjøpt

B 203 78.8 2 14.1 Kjøpt

B 301 99.8 2 13.5 7 890 000 3 582 Ledig

B 302 58.9 2 4.8 Kjøpt

B 303 78.8 2 14.1 Kjøpt

B 401 99.8 2 13.5 8 290 000 3 582 Ledig

B 402 58.9 2 4.8 Ledig

B 403 78.8 2 14.1 Kjøpt

B 501 174.9 2(3) 68.2 16 490 000 5 609 Ledig

Oppgang C

C 101 99.8 2 15.6 Kjøpt

C 102 78.8 2 14.1 Kjøpt

C 201 99.8 2 15.6 7 590 000 3 582 Ledig

C 202 58.9 2 4.8 3 790 000 2 477 Ledig

C 203 78.8 2 14.1 Kjøpt

C 301 99.8 2 15.6 7 590 000 3 582 Ledig

C 302 58.9 2 4.8 3 890 000 2 477 Ledig

C 303 78.8 2 14.1 Kjøpt

C 401 149.6 2 54.5 14 250 000 4 926 Ledig

Oppgang D

D 101 99.8 2 13.5 6 890 000 3 582 Ledig

D 102 99.9 2 16.6 6 590 000 3 584 Ledig

D 201 99.8 2 13.5 7 290 000 3 582 Ledig

D 202 58.9 2 4.8 Kjøpt

D 203 99.9 2 16.6 7 490 000 3 584 Ledig

D 301 99.8 2 13.5 7 590 000 3 582 Ledig

D 302 58.9 2 4.8 3 790 000 2 477 Ledig

D 303 99.9 2 16.6 Kjøpt

D 401 99.8 2 13.5 Kjøpt

D 402 162.1 4 20.6 Kjøpt

D 501 130.3 2 51.2 15 590 000 4 405 Ledig

D 502 112.3 2 76.1 Kjøpt

Oppgang E

E 101 99.8 2 15.6 6 790 000 3 582 Ledig

E 102 78.8 2 14.1 Kjøpt

E 201 99.8 2 15.6 7 590 000 3 582 Ledig

E 202 58.9 2 4.8 3 690 000 2 477 Ledig

E 203 78.8 2 14.1 5 250 000 3 015 Ledig

E 301 99.8 2 15.6 7 790 000 3 582 Ledig

E 302 58.9 2 4.8 3 790 000 2 477 Ledig

E 303 78.8 2 14.1 Kjøpt

E 401 161.3 2 82.2 16 490 000 5 242 Ledig

Rekkehus

R1 134.4 4 34.2 Kjøpt

R2 133.5 4 34.1  Kjøpt

Prisoversikt B1
09.11.2022



Pynteneset B1 Betalingsplan 25% Ved nedbetalt 
fellesgjeld Ved 75% finansiering

Andels-
nr

ca. BRA          
m2

ca. 
P-rom 

m2 Sov

Balkong 
/ Terrasse 
/ uteareal  

m2 Kjøpspris Status

Dokument-
avgift av 

tomteverdi + 
5.000,- i andel 
til Bate + omk.

Kjøpspris 
inkl omk.

Innskudd 
25%

Felleslån 
75% 

Ved kontrakt 
10% av totalpris 

Ved 
overtakelse 

15% av 
totalpris 
+ omk. 

Felleskostnader/
drift + tv og internett, 

Futurehome og 
Heime* pr mnd 

Renter 
mnd. 1 

Avdrag  
og renter 
pr mnd

Fellesutg. 
inkludert 
avdrag og 
renter på 
felleslån ”  Parkering

Oppgang A

A 101 1 115.2 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 102 2 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

A 201 3 115.2 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 202 4 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

A 203 5 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

A 301 6 115.2 115.2 3 22.2 Kjøpt

A 302 7 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

A 303 8 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

A 401 9 115.1 115.1 3 20 Kjøpt

A 402 10 58.9 54.9 2 4.8 4 190 000 Ledig 16 460 4 206 460 1 047 500 3 142 500 419 000 644 960 2 477 10 505 15 033 17 510

A 403 11 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt 3 015

A 501 12 167.9 154.2 2(3) 46.9 17 690 000 Ledig 35 530 17 725 530 4 422 500 13 267 500 1 769 000 2 689 030 5 420 44 255 63 371 68 791 Inkludert

Oppgang B

B 101 13 99.8 95.5 2 13.5 6 990 000 Ledig 23 610 7 013 610 1 747 500 5 242 500 699 000 1 072 110 3 582 17 505 25 058 28 640 Inkludert

B 102 14 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

B 201 15 99.8 95.5 2 13.5 7 690 000 Ledig 23 610 7 713 610 1 922 500 5 767 500 769 000 1 177 110 3 582 19 255 27 565 31 147 Inkludert

B 202 16 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

B 203 17 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

B 301 18 99.8 95.5 2 13.5 7 890 000 Ledig 23 610 7 913 610 1 972 500 5 917 500 789 000 1 207 110 3 582 19 755 28 281 31 863 Inkludert

B 302 19 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

B 303 20 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

B 401 21 99.8 95.5 2 13.5 8 290 000 Ledig 23 610 8 313 610 2 072 500 6 217 500 829 000 1 267 110 3 582 20 755 29 713 33  295 Inkludert

B 402 22 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

B 403 23 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

B 501 24 174.9 167.3 2(3) 68.2 16 490 000 Ledig 36 760 16 526 760 4 122 500 12 367 500 1 649 000 2 510 260 5 609 41 255 59 074 64 684 Inkludert

Oppgang C

C 101 25 99.8 95.5 2 15.6 Kjøpt

C 102 26 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

C 201 27 99.8 95.5 2 15.6 7 590 000 Ledig 23 610 7 613 610 1 897 500 5 692 500 759 000 1 162 110 3 582 19 005 27 207 30 788 Inkludert

C 202 28 58.9 54.9 2 4.8 3 790 000 Ledig 16 460 3 806 460 947 500 2 842 500 379 000 584 960 2 477 9 505 13 601 16078

C 203 29 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

C 301 30 99.8 95.5 2 15.6 7 590 000 Ledig 23 610 7 613 610 1 897 500 5 692 500 759 000 1 162 110 3 582 19 005 27 207 30 788 Inkludert

C 302 31 58.9 54.9 2 4.8 3 890 000 Ledig 16 460 3 906 460 972 500 2 917 500 389 000 599 960 2 477 9 755 13 959 16 436

C 303 32 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

C 401 33 149.6 146.4 2 54.5 14 250 000 Ledig 32 330 14 282 330 3 562 500 10 687 500 1 425 000 2 169 830 4 926 35 655 51 054 55 980 Inkludert



Pynteneset B1 Betalingsplan 25% Ved nedbetalt 
fellesgjeld Ved 75% finansiering

Andels-
nr

ca. BRA          
m2

ca. 
P-rom 

m2 Sov

Balkong 
/ Terrasse 
/ uteareal  

m2 Kjøpspris Status

Dokument-
avgift av 

tomteverdi + 
5.000,- i andel 
til Bate + omk.

Kjøpspris inkl 
omk.

Innskudd 
25%

Felleslån 
75% 

Ved kontrakt 
10% av totalpris 

Ved 
overtakelse 

15% av 
totalpris 
+ omk. 

Felleskostnader/
drift + tv og internett, 

Futurehome og 
Heime* pr mnd 

Renter 
mnd. 1 

Avdrag  
og renter 
pr mnd

Fellesutg. 
inkludert 
avdrag og 
renter på 
felleslån ”  Parkering

Oppgang D

D 101 34 99.8 95.5 2 13.5 6 890 000 Ledig 23 610 6 913 610 1 722 500 5 167 500 689 000 1 057 110 3 582 17 255 24 700 28 282 Inkludert

D 102 35 99.9 95.9 2 16.6 6 590 000 Ledig 23 630 6 613 630 1 647 500 4 942 500 659 000 1 012 130 3 584 16 505 23 626 27 211 Inkludert

D 201 36 99.8 95.5 2 13.5 7 290 000 Ledig 23 610 7 313 610 1 822 500 5 467 500 729 000 1 117 110 3 582 18 255 26 133 29 714 Inkludert

D 202 37 58.9 54.9 2 4.8 Kjøpt

D 203 38 99.9 95.9 2 16.6 7 490 000 Ledig 23 630 7 513 630 1 872 500 5 617 500 749 000 1 147 130 3 584 18 755 26 849 30 433 Inkludert

D 301 39 99.8 95.5 2 13.5 7 590 000 Ledig 23 610 7 613 610 1 897 500 5 692 500 759 000 1 162 110 3 582 19 225 27 207 30 788 Inkludert

D 302 40 58.9 54.9 2 4.8 3 790 000 Ledig 16 460 3 806 460 947 500 2 842 500 379 000 584 960 2 477 9 505 13 601 16 078 400 000

D 303 41 99.9 95.9 2 16.6 Kjøpt

D 401 42 99.8 95.5 2 13.5 Kjøpt

D 402 43 162.1 158.2 4 20.6 Kjøpt

D 501 44 130.3 130.3 2 51.2 15 590 000 Ledig 28 960 15 618 960 3 897 500 11 692 500 1 559 000 2 367 460 4 405 39 005 55 852 60 257 Inkludert

D 502 45 112.3 105.7 2 76.1 Kjøpt

Oppgang E

E 101 46 99.8 95.5 2 15.6 6 790 000 Ledig 23 610 6 813 610 1 697 500 5 092 500 679 000 1 042 110 3 582 17 005 24 342 27 924 Inkludert

E 102 47 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

E 201 48 99.8 95.5 2 15.6 7 590 000 Ledig 23 610 7 613 610 1 897 500 5 692 500 759 000 1 162 110 3 582 19 005 27 207 30 788 Inkludert

E 202 49 58.9 54.9 2 4.8 3 690 000 Ledig 16 460 3 706 460 922 500 2 767 500 369 000 569 960 2 477 9 255 13 242 15 720

E 203 50 78.8 74.1 2 14.1 5 250 000 Ledig 19 930 5 269 930 1 312 500 3 937 500 525 000 807 430 3 015 13 155 18 828 21 843 400 000

E 301 51 99.8 95.5 2 15.6 7 790 000 Ledig 23 610 7 813 610 1 947 500 5 842 500 779 000 1 192 110 3 582 19 505 27 923 31 505 Inkludert

E 302 52 58.9 54.9 2 4.8 3 790 000 Ledig 16 460 3 806 460 947 500 2 842 500 379 000 584 960 2 477 9 505 13 601 16 078

E 303 53 78.8 74.1 2 14.1 Kjøpt

E 401 54 161.3 153.6 2 82.2 16 490 000 Ledig 34 380 16 524 380 4 122 500 12 367 500 1 649 000 2 507 880 5 242 41 255 59 074 64 316 Inkludert

REKKEHUS

R1 55 134.4 123.7 4 34.2 Kjøpt

R2 56 133.5 122.8 4 34.1 Kjøpt

Dokumentavgiften skal betales av borettslaget når borettslaget overtar selve eiendommen.    
Hver andelseier skal ved overtagelse av sin andel betale inn sin del av dokumentavgiften beregnet ut fra andel tomteverdi, dette innbetales samtidig som kjøpesum og diverse 
andre omkostninger.    
* Pliktig medlemskap i Heime. For mer informasjon vedr Heime og fellestjenester, se  egen brosjyre. Prisen for Heime er inkludert i fellesutgiftene med kr 99,- pr mnd.  
1. Lånet har 30 års nedbetalingstid. Utbetaling av felleslånet kan ta opptil 4 mnd, byggelånsrente vil ligge til grunn i perioden. (Byggelånsrenten er p.t. 6%)   
2. Renten på felleslånet er flytende. Det vil si at renten endres i samsvar med den generelle renteutviklingen.    
3. Lyse/Altibox ”Flex200” er inkludert i prisen. 200/200 mbps bredbåndslinje.    
4. Leiligheter og rekkehus i første etasje har privat hage i tillegg til arealene ovenfor. Salgstegning viser arealet for den private hagen.    

Rente: 4,00 %.



Nøkkelinformasjon



NØKKELINFORMASJON
PYNTENESET

Eiendomsmegler
EIE nybygg (Megleren for nye Boliger AS), 
Org. nr: 924 773 413
Niels Juels gate 50, 4008 Stavanger

Oppdragsansvarlig
Rune Larsen
Oppdragsnummer
10-21-9007

Selger
Selger
Pynteneset Eiendom AS
Strandkaien 2, 4005 Stavanger.   
Org. nr: 982 598 966

Hjemmelshaver
Gnr. 51 bnr. 686 – Pynteneset Eiendom AS -  
Øgreid og INEO AS
Gnr. 51 bnr. 785 – Pynteneset Eiendom AS- 
Øgreid og INEO AS
Gnr. 51 bnr. 782 – INEO Eiendom AS (50%) 
Øgreid Eiendom Utvikling AS (50%) 

Eiendom
Adresse:
Ikke tildelt / Halvorstraen, 4077 Hundvåg 

Matrikkel
Eiendommen vil bli skilt ut fra Gnr. 51 bnr. 686, 
gnr. 51 bnr. 782, gnr. 51 bnr. 785 i Stavanger 
kommune. Hjemmel til eiendommen 
overdras til borettslaget ved overtakelse. 

Boligtype
Leilighet og rekkehus.

Eierform
Andel

Prosjektets hjemmeside
www.pynteneset.no 

Tomt
Selveier tomt. Det totale tomtearealet for 
Pynteneset utbyggingen utgjør ca. 56 000 
m2. Eksakt størrelse på tomtearealet vil først 
fremkomme ved endelig oppmåling utført av 
kommunen. 

Regulering
Eiendommen er regulert til bolig/kombinert 
bebyggelse/lager/brygge/kai/badeplass/
lek/ uteoppholdsareal. Kopi av Plan 2398P, 
detaljregulering for Pynteneset - Klasaskjæret 
og plankart ligger i dokumentet ’Vedlegg til 
kjøpekontrakt”. 

Bygningsmassen til byggetrinn 1 består av 
boligene som skal oppføres på områdene kalt 
B1 og B4 (senere salgstrinn) og på plankart.

Planlagt bebyggelse
I utbyggingsprosjektet Pynteneset, 
byggetrinn 1 som består av delfeltene 
B1 og B4, er det planlagt oppført totalt 
inntil 95 leiligheter og 2 rekkehus. Dette 
utgjør første byggetrinn innenfor et større 
utbyggingsområde med matrikkelbetegnelse 
gnr. 51 bnr. 686, 782, 785 i Stavanger 
kommune. Utbyggingsområdet er regulert 
til boligbebyggelse, 2398p Pynteneset / 
Klasaskjæret. Byggetrinn 1 vil bli organisert 
som frittstående borettslag, med felles 
selveiertomt. Mellom bebyggelsen delfelt B1 
og B4 vil det bli oppført et parkeringsanlegg. 
B2 og B3 vil få et eget parkeringsanlegg. 

Detaljprosjektering
Prosjektet er ikke ferdig detaljprosjektert. 
Under detaljprosjekteringen må det 
påregnes mindre justeringer av planer, 
materialbruk og løsninger. Eksempler på 
dette er veggtykkelser, sjakter/innkassinger 
for tekniske føringer, mindre justeringer 
på kjøkkeninnredning, vinduer, dører, 
justeringer i garasjeanlegg og annet. Sjakter 
og føringer for VVS er ikke endelig inntegnet 
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og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis 
kunne forekomme. Generelt er himling i bod/
entre/hall nedsenket for å skjule tekniske 
anlegg/føringer.

Justeringer som beskrevet over berettiger 
ikke endring av kjøpesummen så lenge 
justeringene ikke er vesentlige og påvirker 
boligen negativt mht. rom, funksjon og 
kvaliteter. Justeringer som beskrevet over 
kan også medføre mindre endringer i 
beregningsmessig bruksareal, uten at dette 
berettiger endring av kjøpesum dersom 
boligene og 
prosjektets ytre mål er tilsvarende som på 
salgstidspunktet.

Plantegningene er i skalert målestokk. 
Salgstegningene må imidlertid ikke benyttes 
som grunnlag for bestilling av innredning eller 
møbler. Mindre avvik kan forekomme. 
Det påpekes spesielt at krymping og sprekker 
i materialoverganger og mellom tak og vegg 
og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så 
lenge disse ikke innebærer avvik fra god 
håndverksmessig standard. Skader som 
måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende 
vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger. 

Standard
Se romskjema og leveransebeskrivelser 
som ligger i dokumentet ’Vedlegg til 
kjøpekontrakt”. 

Tilvalg
Det vil bli utarbeidet en tilvalgs oversikt 
hvor valgmuligheter og priser for tilvalg 
og endringer fremkommer. Det gjøres 
oppmerksom på at alle bestillinger av tilvalg / 
endringer må gjøres innen de tidsfrister som 
fastsettes av entreprenør. 
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer 
eller tilleggsarbeider: 
a) som vil endre kontraktssummen med 15% 
eller mer
b) Som ikke står i sammenheng med 

selgers ytelse, eller som vil medføre 
ulemper for selger som ikke står i forhold 
til kjøpers interesse i å kreve endringer eller 
tilleggsarbeider. 

Selger skal skriftlig klargjøre for kjøperen 
de kontraktsmessige og tidsmessige 
konsekvensene av de endringene eller 
tilleggsarbeidene kjøper krever.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt 
frister for tilvalg og endringer. Det gjøres 
oppmerksom på at selgers frister for 
tilvalg og endringer kan være utgått på 
avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta 
forbehold i sitt kjøpstilbud dersom det er 
en forutsetning å kunne gjøre endringer på 
selgers leveranse. 

Under tilvalgsprosessen kan 
underleverandører ha tilbud og kampanjer i 
butikk/nettbutikk som ikke kan kombineres 
med leveranse for prosjektet. 

Parkering, bod og båtplass
Leiligheter som selges med eksklusiv 
bruksrett til 1 stk parkeringsplass fremgår 
av prislisten. Hovedregelen er at leiligheter 
under 75 kvm har ikke anledning til kjøpe 
parkeringsplass. Øvrige leiligheter vil 
kunne selges med eksklusiv bruksrett 
til parkeringsplass som tilvalg, frem til 
alle parkeringsplasser som er til bruk for 
byggetrinn 1 er solgt.
Selger forbeholder seg retten til å organisere 
og tildele parkeringsplass og boder. Likeså 
forbeholder selger seg retten til å fritt 
disponere over usolgte parkeringsplasser og 
boder. Det er ikke tillatt å ta i bruk usolgte 
parkeringsplasser / boder som skal være 
til bruk til senere byggetrinn, uten særskilt 
avtale med selger. 

Det tilrettelegges for el-bil lading på hver 
parkeringsplass. Kjøper må selv bekoste kjøp/
leie av ladeboks. 



Strøm og ladeboks leveres av Lyse / Smartly. 

Alle leiligheter selges med en sportsbod på 
minimum 5 m2 i felles parkeringsanlegg 
eller i tilknytning til felles oppganger. Bod 
er ikke isolert, temperatur og luftfuktighet 
vil variere og det anbefales ikke å lagre klær, 
bøker, bilder, papp og organisk materiale etc. i 
sportsbod. 

Parkeringsanlegget vil bli opprettet som 
en egen, selvstendig anleggseiendom. 
Parkeringsanlegget vil inneholde 
parkeringsplasser til bruk for de boliger 
som selges med fast parkeringsplass, 
gjesteparkering, sportsboder til leilighetene, 
arealer for sykkelparkering, teknisk rom mv. 

Pynteneset Borettslag 1 og ”Pynteneset 
Borettslag GBS” (B4) skal sammen 
eie parkeringsanlegget. Eierskapet av 
parkeringsanlegget vil bli organisert i et 
tingsrettslig sameie, med egne vedtekter. 
Utkast til vedtekter ligger i dokumentet 
“Vedlegg til kjøpekontrakt”. 

Selger / annet selskap som skal stå 
for oppføring av senere byggetrinn 
innenfor området, har rett til å benytte 
parkeringsanlegget i nødvendig omfang 
når nye byggetrinn skal føres opp og 
parkeringsanlegget dermed skal utvides. 
Det må i den forbindelse påregnes støy og 
annet som naturlig følger med ved utføring av 
byggearbeider. 

Båtplass
De som kjøper eksklusiv bruksrett til båtplass 
blir medlem i sameiet Pynteneset Båthavn. 
Selger forbeholder seg retten til å organisere 
og tildele båtplasser. Likeså forbeholder selger 
seg retten til å fritt disponere over usolgte 
båtplasser. Det er ikke tillatt å ta i bruk usolgte 
båtplasser som skal være til bruk til senere 
byggetrinn, uten særskilt avtale med selger. 
Det vil bli opprettet et tingsrettslig sameie 

for Pynteneset Båthavn, med egne vedtekter. 
Utkast til vedtekter ligger i dokumentet 
’Vedlegg til kjøpekontrakt”.

Selger / annet selskap som skal stå for 
oppføring av senere byggetrinn innenfor 
området, har rett til å benytte båthavnen i 
nødvendig omfang når nye byggetrinn skal 
føres opp og båthavnen dermed skal utvides. 
Det må i den forbindelse påregnes støy og 
annet som naturlig følger med ved utføring av 
byggearbeider. 

Organisering
Pynteneset 1 borettslag (under stiftelse) er 
planlagt å bestå av 56 andeler (antall andeler 
kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). 
Borettslaget vil bli organisert iht. Lov om 
burettslag LOV-2003-06-06-3

Borettslag
Tomten og bygningsmassen til byggetrinn 1 
vil bli organisert som  borettslag. Borettslaget 
vil bli regulert av borettslagsloven 
og borettslagets vedtekter. Utkast til 
vedtekter ligger i dokumentet “Vedlegg til 
kjøpekontrakt”.

Forretningsfører
Selger har på vegne av borettslaget inngått 
bindende forretningsføreravtale med BATE 
med en minstetid på 2 år og deretter med 
løpende, gjensidig oppsigelse på 6 måneder. 
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor 
styret blir valgt, samt hvor det vil bli foretatt 
en gjennomgang av budsjett, vedtekter 
og ev. husordensregler. Utkast til budsjett 
og vedtekter fra forretningsfører ligger i 
dokumentet “Vedlegg til kjøpekontrakt”.

Fellesutgifter
Felleskostnader består av drifts- og 
vedlikeholdskostnader for borettslaget og 
kapitalkostnader knyttet til borettslagets 
fellesgjeld. Felleskostnadene vil avhenge av 
rente- og avdragsvilkår på felleslånet samt 
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hvilke tjenester borettslaget ønsker å ha utført 
i felles regi. Kostnadene fordeles i henhold til 
bestemmelser i vedtektene. Endelig budsjett 
vil fastsettes av styret. Det tas forbehold om 
at kostnadene kun er stipulerte og basert på 
erfaringstall.

Fellesutgiftene er estimert til kr 27,- pr. kvm 
pr. mnd. det første driftsåret og skal dekke 
bl.a. styre- og forretningsførerhonorar, 
drift og vedlikehold av fellesområder, 
bygningsforsikring, vaktmestertjenester og 
kommunale avgifter.

I tillegg kommer grunnpakke fra Lyse/Altibox 
på kr 499,- pr mnd. (Pakken heter Altibox Flex 
M), Futurehome på kr 89,- pr. mnd., pliktig 
medlemskap i Heime på kr 99,- pr. mnd. 

Kostnader for varmtvann og oppvarming 
betales a-konto per leilighet per mnd. Hver 
leilighet vil ha en egen måler, og det vil bli 
foretatt en årlig avregning. 

Estimerte fellesutgifter for sportsboder 
og garasjeanlegg utgjør ca kr 200,- pr. 
mnd. og kommer i tillegg til de månedlige 
fellesutgiftene. 

Utkast til driftsbudsjett og estimerte 
fellesutgifter for den enkelte leilighet for første 
driftsår er utarbeidet av BATE. 

Fellesgjeld
Se prisliste for spesifikasjon per leilighet.

Selger inngår på vegne av Borettslaget 
en belåning av fellesgjeld hos en utvalgt 
Finansieringsinstitusjon. Renten på felleslånet 
er flytende. Det vil si at renten endres i 
samsvar med den generelle renteutviklingen. 
I prislisten er det tatt høyde for en rente på 
1,65.%. Nedbetaling av lån begynner å løpe 
ved overtakelse, løpetid er 30 år. Frem til 
felleslånet i borettslaget er opprettet er det 
byggelånsrenten som ligger til grunn. 

Byggelånsrenten er p.t 3% og man kan 
forvente at det kan ta inntil 4 måneder før 
felleslånet er utbetalt.

Det vil bli IN ordning (individuell nedbetaling 
av fellesgjeld) i borettslaget, og det vil 
være mulig å innbetale hele eller deler av 
fellesgjelden etter overtakelse. Innskuddet 
betales ved overtakelse. 

For de som ønsker å betale hele eller deler 
av sin andel av fellesgjelden på et senere 
tidspunkt, kan gjøre dette to ganger i året. 
Pr. dags dato er dette i mars og september. 
Minimumsbeløpet er kr 100 000. Det er en 
forutsetning at borettslaget ikke har bundet 
rente.

Sikringsordning
Dette borettslaget er organisert som et 
selskap som er tilknyttet en sikringsordning. 
Sikringsordningen dekker borettslagets 
tap i en fastsatt periode dersom noen 
av andelseierne ikke betaler sine 
fellesutgifter. Sikringsordningen er levert av 
Boligbyggelagenes Finansieringsforetak. 
Denne avtalen er løpende frem til en av 
partene sier den opp. 

Priser, omkostninger og  
betalingsbetingelser
Se den til enhver tid oppdaterte prisliste på 
prosjektets hjemmeside. 

Prisene er faste uten indeksjustering. 

Selger står fritt til når som helst å regulere pris 
på usolgte leiligheter. I tillegg viser prislisten 
stipulerte omkostninger og felleskostnader.

Omkostninger
Som en del av det samlede vederlaget skal 
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale 
følgende omkostninger: 
- Tinglysningsgebyr hjemmelsdokument p.t. 
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kr 480,-
- Tinglysningsgebyr for hvert pantedokument 
p.t. kr 480,-
- Pantattest kjøper kr 200,-  
- Andelsinnskudd kr. 5 000,- 
- 2,5% dokumentavgift av andelens tomteverdi 
(Fra  
kr. 14.670,- til kr. 33.650,-)
Totale omkostninger utgjør fra kr. 20.830 til kr. 
39.810,- 

Det tas forbehold om endringer av avgifter 
og gebyrer. Omkostning pr. bolig fremgår av 
prislisten. 

Betalingsbetingelser
Det betales et forskudd på 10% av 
kjøpesummen. Den resterende delen av 
innskuddet (15% av total kjøpesum, tilvalg, evt. 
parkering/bod/båtplass) samt omkostninger 
betales i sin helhet i forbindelse med 
overtakelsen. Forskuddet må være fri kapital, 
dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til 
innbetalingen som medfører at selger ikke 
kan disponere over beløpet. Alle innbetalinger 
skjer til Eie eiendomsmegling, Nybygg 
(Megleren for nye boliger AS) sin klientkonto. 
Hjemmelserklæring vil ikke bli tinglyst før 
fullt oppgjør er innbetalt meglers konto, 
signert overtakelsesprotokoll er mottatt og 
midl. brukstillatelse / ferdigattest er utstedt av 
kommunen.

Garantier
Utbygger plikter å stille garanti etter § 
12 i bustadoppføringslova ved signering 
av kontrakt. Kjøper skal ikke betale noen 
del av kjøpesummen før garanti etter 
bustadoppføringslova § 12 foreligger. 

Dersom utbygger stiller garanti etter 
bustadoppføringslova §47 kan eventuell 
innbetalt del av kjøpesum utbetales til 
selger før overtakelse og tinglysing av 
hjemmelsovergang.

Oppgjør
EIE Økonomi AS, Org. nr: 990 025 983

Heftelser
Selger forbeholder seg rett til å 
tinglyse de erklæringer som plan- og 
bygningsmyndighetene eller andre (inkludert 
selger) måtte ønske, for hensiktsmessig 
å kunne gjennomføre utbyggingen av 
eiendommen, senere utbyggingstrinn, drift 
og vedlikehold av fellesområder,nettverk m.m. 
Følgende heftelser er tinglyst pr. dags dato:
1986/18495-1/102 BESTEMMELSE OM 
BEBYGGELSE,
09.10.1986 Knr: 1103 Gnr:51 Bnr: 782
1989/21536-2/102 BESTEMMELSE OM VEG, 
16.11.1989 Knr: 1103 Gnr:51 Bnr: 782

Borettslaget har lovbestemt første 
prioritets pant (legalpant) i andelen for 
opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G), 
jf. borettslagsloven § 5-20. Pantet dekker 
borettslagets krav på felleskostnader og andre 
krav borettslaget kan knytte til andelseieren.

Styrets til enhver tid gjeldende vedtekter og 
husordensregler er bindene for kjøper. 

Avtalebetingelser
Lovanvendelse
Leilighetene selges i henhold til 
bestemmelsene i Lov om
avtalar med forbrukar om oppføring av ny 
bustad m.m 
(bustadoppføringslova) av 13. juni 1997, nr.43. 

I tillegg gjelder lov om borettslag 
(Burettslagslova) av 06.06.2003, nr. 39.

Ved salg av boligen senere enn 6 måneder 
etter boligens ferdigstilleses dato gjelder 
lov om avhending av fast eiendom 
(Avhendingslova) av 03. Juli. 1992, nr. 93. 
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Leverandøravtaler
HEIME
Selger har, på vegne av borettslaget, 
inngått bindende leverandøravtale for felles 
servicetjenester med Heime Proptech AS, 
for å sikre gode boforhold. Kostnadene 
for leveransen av servicetjenester er kr. 
99,- pr måned pr boenhet. Beløpet vil bli 
indeksjustert fra og med overtakelse av første 
boenhet. Leverandøravtalen har en minstetid 
på 5 år, regnet fra overtakelse av første bolig 
i byggetrinn 1, og deretter med fortløpende 
forlengelse med nye 5 år med mindre en av 
partene sier opp avtalen innen 6 måneder 
før utløpet av inneværende 5 års periode. 
Utkast til leverandøravtalen ligger vedlagt 
prospektet, og skal anses som en del av dette. 

LYSE / SMARTLY
Selger har, på vegne borettslaget, inngått 
avtale med Lyse om leveranse av strøm, 
internett, basispakke TV kanaler mv. 

Fellesarealer / Utomhusarealer
Ved overtakelse kan det gjenstå mindre 
utvendige og/eller innvendige arbeider på 
eiendommens fellesarealer. Gjennomgang 
av fellesarealer vil bli gjennomført med 
borettslagets styre. Kjøper aksepterer at styret 
skal representere alle ved gjennomgang av 
fellesarealene. 

Overtakelse av boligene kan ikke nektes 
av kjøper selv om utomhusarealer ikke 
er ferdigstilt. Så lenge deler av utvendige 
arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av 
boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider 
anmerkes i overtakelsesprotokollen. Det gjøres 
oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/
utomhusplanen i salgsprospektet ikke er 
ferdig detaljprosjektert, og at endringer kan 
forekomme.  

Offentlige forbehold
Plan 2398P er vedtatt 16.12.2013 av Stavanger 

kommune. 
Endring av plan 2398P, revidert 08.09.2021. 
Gjelder for B1 og B4. Før endelig offentlig 
godkjenning/rammetillatelse foreligger kan 
kommunen etablere eller forutsette tiltak og 
innretninger på eller ved eiendommen og 
boligen. 

Overtakelse
Ferdigattest
I henhold til hovedregelen i Plan- og 
bygningsloven skal det foreligge ferdigattest 
/ midlertidig brukstillatelse før overtakelse 
kan finne sted. Det er ulovlig å ta boligen i 
bruk uten at det foreligger enten midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest. Kjøper har 
heller ingen plikt til å overta eller innbetale 
oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse foreligger

Forventet oppstart er Q1 2023. Forventet 
innflytting er Q1 2025. 

Selger kan kreve overtakelse inntil fire 
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen 
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig 
varsles om dette minimum to måneder før 
det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte 
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes 
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. 
jfr. Bustadoppføringslova §18.

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. 
Ved overtakelse skal det dokumenteres 
at alle innbetalinger inkludert eventuelle 
tilleggsleveranser er betalt før utlevering 
av nøkkel til leilighet finner sted. Kjøper 
kan ikke å nekte å overta selv om fradeling/
hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter 
oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil 
foregå byggearbeider på eiendommen, 
herunder arbeid med ferdigstillelse av 



de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske 
installasjoner og utomhus arbeider. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen 
mot midlertidig brukstillatelse selv om det 
gjenstår arbeider som nevnt eller arbeid som 
gjenstår på fellesområdene. Det samme 
gjelder dersom tinglysing av hjemmel ikke 
kan gjennomføres på overtakelsesdagen. 

Oppgjøret vil bli stående på meglers 
klientkonto inntil garanti i hht. 
Bustadoppføringslova §47 garanti er stilt, eller 
det er tinglyst hjemmel. 

Før overtakelse vil det bli gjennomført 
befaring der boligen blir gjennomgått/ befart 
samtidig som boligens drift instruks/ FDV-
mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte 
og aksepterte mangler skal utbedres innen 
rimelig tid. 

Boligen skal overleveres i ryddet stand og 
boligen skal være byggerengjort. 

Som følge av Coronaviruset gjøres det 
oppmerksom på at det kan oppstå 
utfordringer knyttet til leveranser og 
forsinkelser som følge av endrede betingelser 
i leverandørkjedene og nasjonale og 
internasjonale tiltak og retningslinjer/råd. 
Selger vil forholde seg til retningslinjer 
gitt av Folkehelseinstituttet og/eller andre 
relevante nasjonale instanser. Selger tar som 
følge av dette forbehold om konsekvenser 
for fremdrift og dato for ferdigstillelse i 
kontraktens § 9. Selger vil varsle kjøper uten 
ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser 
inntreffer.

Forsikring
Selger forsikrer eiendommen i 
byggeperioden. Etter overtakelse vil 
eiendommen få fellesforsikring gjennom 
borettslaget/sameiet for bygg og fellesareal. 
Det er forretningsfører som etablerer 

forsikring på vegne av borettslaget/sameiet. 
Kjøper står selv ansvarlig for å tegne egen 
innboforsikring.

Avbestilling
Kjøpers adgang til å avbestille følger av 
bustadoppføringslova kap. VI. Dersom 
forbrukeren avbestiller, fastsetter selgeren 
krav på vederlag og erstatning i samsvar med 
Bustadoppføringslova § 52 og 53. Det vil si at 
kjøper bærer all risiko ved avbestilling. Bestilte 
endrings- og tilleggsarbeider betales i slike 
tilfeller i sin helhet av kjøper. Kontakt megler 
for nærmere informasjon dersom avbestilling 
vurderes.

Transport av kjøpekontrakt
Videresalg før boligen er ferdigstilt og overtatt, 
skal godkjennes av utbygger. Samtykke til 
transport av kontrakt vil ikke bli gitt senere 
en 2 måneder før overtakelsestidspunktet. 
Meglers transportgebyr utgjør kr 75 000,- og 
dekkes av opprinnelig kjøper. I tillegg belastes 
kjøper for meglerhonorar.

Hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som 
innebærer plikt til å melde fra til Økokrim om 
mistenkelige transaksjoner. 

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om 
tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
(Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å 
gjennomføre legitimasjonskontroll. 

Dette innebærer blant annet plikt for 
meglerforetaket til å foreta kundekontroll av 
begge parter i handelen, herunder plikt til å 
foreta kontroll av reelle rettighetshavere der 
kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre 
enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper 
skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom 
kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke 
meglerforetaket bistå med gjennomføring av 
handelen, herunder ikke foreta oppgjør. 
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Meglerforetaket er videre forpliktet til å 
rapportere ”mistenkelige transaksjoner” til 
Økokrim. Med ”mistenkelig transaksjon” 
menes transaksjon som mistenkes å involvere 
utbytte fra straffbar handling eller som skjer 
som ledd i terrorfinansiering. Manglende 
mulighet for kundekontroll kan også være et 
forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. 

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende 
mot meglerforetaket som følge av at 
meglerforetaket overholder sine plikter etter 
Hvitvaskingsloven. 

Adgang til utleie
Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret 
i borettslaget overlate bruken av boligen til 
andre. Med samtykke fra styret kan andelseier 
overlate boligen til andre i inntil tre år hvis 
andelseier eller andelseiers familie i rett 
opp eller nedadgående rekke, har bodd i 
boligen i minst ett av de to siste årene, jf. 
borettslagsloven § 5-5. Godkjenning kan bare 
nektes dersom brukerens forhold gir saklig 
grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom 
brukeren ikke kunne blitt andelseier. Utleie i 
andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, 
jf. borettslagslova § 5-6. Andelseier som selv 
bebor boligen kan uten godkjenning fra styret 
overlate bruken av deler av boligen til andre. 
I tillegg kan andelseieren overtale bruken av 
boligen i opptil 30 dager i løpet av et år, jf. 
borettslagsloven § 5-4..Se også borettslagets 
vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Diverse
Byggemåte
TEK 17

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknytting.

Kommunale avgifter er inkludert i 
borettslagets fellesutgifter.

Likningsverdi blir fastsatt etter ferdigstillelse.

Definisjon på arealer
BRA – Bruksareal: Dette er areal av boligen 
som ligger innenfor boligens omsluttende 
vegger, inkl. bod, med fradrag for sjakter eller 
lignende som er over 0,5 kvm i areal. 
P-rom – Primærareal: Tilsvarer BRA, men 
fratrukket boder.

De oppgitte arealer i markedsføring er å 
betrakte som et ca. areal. Partene har ingen 
krav mot hverandre dersom det skulle vise 
seg at der er mindre avvik  
tilsvarende +/-5% . 

Energimerking
Energiattest vil foreligge senest ved 
overtakelse. Energimerking gir relevant 
informasjon om hvor energieffektiv 
eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg 
fra A (høyest) til G (Lavest).

Oppvarming
Vannbåren varme fra energibrønner. 
Viftekonvektor og gulvvarme i våtrom. 
Vannbåren gulvarme i stue/kjøkken/gang på 
toppleiligheter.

Kjøper samtykker til elektronisk 
kommunikasjon.

Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, 
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer 
og dokumentavgift, i tiden mellom 
avtaleinngåelse og overtakelse vil totale 
kostnader øke tilsvarende.

De til enhver tid usolgte leiligheter, boder, 
parkeringsplasser og båtplasser tilhører 
utbygger. Utbygger kan fritt selge eller leie ut 
disse. 
 
Kjøper plikter å gi entreprenøren eller 
dennes representanter adgang til 
eiendommen og mulighet for å gjennomføre 
utbedringsarbeider på hverdagene mellom kl. 
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08:00 og kl. 17:00. 

Kjøper er innforstått med og aksepterer de 
ulemper som naturlig finner sted under 
gjennomføringen av byggeprosjektet og 
utbyggingen av området, også̊ etter at 
innflytting har funnet sted. 

All ferdsel på byggeplass i anleggsperioden 
er beheftet med høy risiko og er forbudt. 
Befaringer avtales på̊ forhånd med 
byggeleder.  

Selger kan ikke garantere at det ikke er 
skjeggkre eller perlekre i boligen ved 
overlevering. 

Meglers vederlag er avtalt til kr 35 000,- eks 
mva per solgte enhet til og med 4 uker etter 
offisiell salgsstart. Dette gjelder uavhengig 
om megler eller utbygger har forestått salget. 
Inkludert i provisjon er kontrakt og oppgjør.  
Fra og med 4 uker etter offisiell salgsstart kr 
45 000,- eks. mva. pr. enhet pr. salg initiert av 
megler. Egne priser for kontrakt og oppgjør. 

Vedlegg
Kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med 
de dokumenter og vedlegg som følger kjøpet 
ved kontraktsinngåelse. 

Følgende vedlegg signeres på lik linje 
sammen med kjøpekontrakt:

Komplett salgsinformasjon

Det gjøres oppmerksom på at dersom det 
er avvik mellom leveransebeskrivelse og 
tegninger i prospekt/internettside, er det 
leveransebeskrivelse og kontrakts tegninger 
for den aktuelle boligen som gjelder. 

Alle modeller, perspektiver, illustrasjoner og 
møblerte planskisser er kun ment å gi et 
inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan 
derfor fremkomme elementer som ikke 

inngår i leveransen.

Salgsdokumentasjon er utarbeidet på 
grunnlag av opplysninger mottatt fra det 
offentlige, selger og selgers leverandører. All 
informasjon er godkjent av selger. Selger og 
megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt 
og prisliste. 
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Kjøpetilbud
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KJØPETILBUD TIL FAST PRIS I PROSJEKTET PYNTENESET TRINN 1  
 
Oppdragsansvarlig:  
 

Mobil: Pynteneset trinn: 1 

Undertegnede 1:  Fødselsdato: 
Undertegnede 2: Fødselsdato: 
Adresse:  Postnr./sted: 
E-post 1: E-post 2: 
Tlf. 1: Tlf. 2: 

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på bolig/ leilighetsnummer _______ til følgende faste pris: 
 
Kr._______________________ med tillegg av omkostninger jfr. prisliste.  
Fastpris består av innskudd kr.______________________ og fellesgjeld kr._________________________ 
Kjøpetilbudet inngis ihht. salgsvilkår i Salgsoppgave, prislister med vedlegg; herunder prisliste, tegninger og 
leveransebeskrivelse.  
 
I tillegg ønsker vi å kjøpe ___ meter båtplass, à kr 100.000,- pr breddemeter.  
Båtplass kan også kjøpes på et senere tidspunkt.  
Gjelder kjøp av leilighet under 80 kvm:  
I tillegg ønsker vi å kjøpe ___ p-plass ihht. prisliste. 
  
Betalingsplan: 
10 % av kjøpesum ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12. NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det 
ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved overføring av beløpet. Resterende del av kjøpesum samt 
alle omkostninger innbetales før overtagelse. 
    
Långiver: Ref.person og tlf. nr: Kr 
Egenkapital: Ref.person og tlf. nr: Kr 

 
Eventuelle forbehold/forutsetninger: 

 
Undertegnede er kjent med at totalprisen består av en del innskudd og en del fellesgjeld. NB. Utbetaling av 
fellesgjeld kan ta opptil 4 mnd, byggelånsrente vil ligge til grunn, og denne er høyere enn rente på 
felleslån.  
 
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over 
at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. 
Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med det.  
 
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. 
Dette innebærer at selger kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om 
kjøpetilbud, endringer i kjøpetilbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept. 
 
Det gjøres oppmerksom på at prosjektet ikke er detaljprosjektert, og at det vil forekomme justeringer på 
salgstegninger for eventuelt integrert teknisk utstyr m.m. Reguleringsplan er under arbeid. 
 
_____________________        __________________________     ____________________________  
Sted, dato                               Budgiver 1’s underskrift                  Budgiver 2’s underskrift   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Kopi av legitimasjon  Kopi av legitimasjon 



Rune Larsen

Eiendomsmegler MNEF, EIE Eiendomsmegling

930 44 902 
rla@eie.no

Eirin Hovland Hollund

Selger, INEO Eiendom

909 17 628
eirin@ineoeiendom.no

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende boligprat 
eller for mer informasjon om Pynteneset.

Kontakt salgsteamet

Eiendomsmegler, EIE Eiendomsmegling

92 81 60 31 
eaa@eie.no

Erik AareskjoldNorunn Aarnes

Eiendomsmegler MNEF, EIE Eiendomsmegling

46 43 30 11 
na@eie.no

Verdivurdering


