
– der Bybanen krysser sitt spor



Høyt hevet 
over byens 
travelhet 
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Vi vil bo høyt og fritt, ha utsikt, lys og luft. Samtidig vil vi ha kort vei 

til jobb, skole, fritidsaktiviteter og turområder. Det krever en X-faktor 

å få alle ønsker innfridd slik vi synes vi har klart med Kronstad X.

Sentralt plassert mellom arbeid og fritid, plikt og fornøyelser ligger mulighetene i alle retninger. Kronstad X 

blir møtepunktet mellom Bybanens linjer som tar deg sømløst til og fra arbeidsplasser i nord, sør, øst og vest. 

Det blir krysningspunktet mellom ro og pulserende byliv, samtidig som det utgjør sitt eget lille sentrum i en 

bydel i stadig utvikling.

Velkommen til Kronstad X!
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Bjørnsons gate 29

Skole

Kronstad skole (1.-7. kl.)
190 elever, 10 klasser

7 min
0,6 km

DaVinchi Montesorriskole (1.-7. kl.)
60 elever

11 min 
0,9 km

Møllerbakken skole (1.-10. kl.)
75 elever, 5 klasser

16 min
1,2 Km

Gimle skole (1.10. kl.)
510 elever, 18 klasser

8 min
0,6 km

Årstad videregående skole
1400 elever, 100 klasser 

9 min
0,7 km

St. Paul gymnas 
270 elever

21 min
1,7 km

Offentlig transport

Bybanen – Kronstad
Linje 1, Linje 2

2 min
0,1 km

Buss Fabrikkgaten
Linje 27, 28

3 min
0,2 km

Flesland flyplass
34 min 

15,0 km

Sport

Krohnsminde idrettsplass
Aktivitetshall, fotball, friidrett

8 min
0,7 km

Haukelandshallen
Akrivitetshall

8 min
0,7 km

Sammen Bjørnsonsgaten
Treningssenter

1 min 
o km

Nr1 Fitness Xpress Krostad
Treningssenter

6 min
0,4 km

LINJE 1

LINJE 2

Haukeland
Universitetssykehus

Høgskulen 
på vestlandet

Lekefabrikken barnehage
Gimle oppveksttun

Ulriken kabelbane

Haukelandshallen

Nymarksbanene

Brann Stadion

Prodd Gatekjøkken

Kiwi 
Godt Brød
Sammen

Kiwi 
Godt Brød
Sammen

Kronbar

LINJE 2
FYLLINGSDALEN

BERGEN

LINJE 1
FLESLAND

ÅSANE TERMINAL

Nr1 Fitness Express

Hunstad barnehage

Kronstad skole

Årstad vgs

Sushi Namnam

Ho Ho Snaddermat

Krohnsminde idrettsplass

Spar

Ditt Apotek

Ellie Gastrobar

Peppes Pizza
Bien SnackbarChina Moon

JaJa Restaurant og Bar

Bybane og 
tilgjengelighet  
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Varer/Tjenester

Kiwi Bjørnsonsgate
Dagligvarer

1 min
0,0 km

Spar Kronstadparken
Dagligvare, Post i butikk

5 min 
0, 4 km

Bergen Storsenter
Kjøpesenter

8 min
0,9 km

Ditt Apotek Danmarksplass
Apotek

8 min
0,6 km

barnehage

Lekefabrikken barnehage (0-6 år) 
25 barn, 1 avdelig

3 min
0,2 km

Gimle oppvekstun barnehage (0-6 år) 
57 barn, 4 avdelinger

8 min
0,6 km

Hunstad barnehage (1-6 år)
42 barn, 2 avdelinger

8 min
0,6 km

          

0-12 år

Barn

13-18 år

Ungdom

19-34 år

Unge voksne

35-64 år 

Voksne

Over 65 år

Eldre

Kronstad

Bergen

12 %

4 %

43 %

26 %

33 %

8 %

16 %

38 %

6 %

15 %

46 % blokk

22 % enebolig

21 % rekkehus

10 % annet

Boligmasse

Aldersfordeling Kronstad/Bergen

LINJE 1

LINJE 2

Haukeland
Universitetssykehus

Høgskulen 
på vestlandet

Lekefabrikken barnehage
Gimle oppveksttun

Ulriken kabelbane

Haukelandshallen

Nymarksbanene

Brann Stadion

Prodd Gatekjøkken

Kiwi 
Godt Brød
Sammen

Kiwi 
Godt Brød
Sammen

Kronbar

LINJE 2
FYLLINGSDALEN

BERGEN

LINJE 1
FLESLAND

ÅSANE TERMINAL

Nr1 Fitness Express

Hunstad barnehage

Kronstad skole

Årstad vgs

Sushi Namnam

Ho Ho Snaddermat

Krohnsminde idrettsplass

Spar

Ditt Apotek

Ellie Gastrobar

Peppes Pizza
Bien SnackbarChina Moon

JaJa Restaurant og Bar

Kronstad X blir det mest sentrale knutepunktet for 
kollektivtrafikken retning sør-nord og vest-øst. Her 
møter Bybanens linje 1, sentrum – Flesland, den 
nye linje 2, sentrum – Fyllingsdalen, via Haukeland 
Sykehus. Dette åpner for nye reisemønstre og gjør 
store deler av Bergen mer tilgjengelig enn noensinne. 
Å bo midt i dette knutepunktet er det aller beste 
utgangspunktet for en lettvint og bilfri tilværelse.
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Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å 

skape et mest mulig realistisk inntrykk av den 

ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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Den urbane 
bydelen midt 
mellom alt
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I Kronstad X bor du nær tusenvis av 

arbeidsplasser ved Solheimviken, Høyskolen 

på Vestlandet og Haukeland Sykehus. 

Hiver du deg på sykkelen, er du også 

på Marineholmen og ved Bergen Media 

City før du rekker å bli våt i håret.  Må 

man absolutt forlate Kronstad, er det 

med Bybanen kort vei til alt. Ellers er 

det meste man trenger i tilværelsen 

innenfor gangavstand for den moderne 

Kronstadbeboer. 
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Bybanen linje 

1

Bybanen linje 

2

Kiwi 

dagligvare

Sykkelsti til 

Fyllingsdalen

Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å 

skape et mest mulig realistisk inntrykk av den 

ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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De tre første etasjene i Kronstad X er forbeholdt næring. På grunnplan 

kommer blant annet Kiwi, Godt Brød og blomsterbutikk. I tillegg 

kommer treningssenteret Sammen. Boligdelen starter i fjerde etasje 

og vil være litt tilbaketrukket på det store taket. Her kommer en stor 

beplantet takhage med fine sosiale soner, lekeområde og levegger. Her 

kan du dyrke dine egne vekster og nyte solen til den går ned.
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De nære 
ting
Kronstad er en bydel i transformasjon der nye boligbygg tilpasses gammel småhus- og lavhusbebyggelse. Bybanen 

viderefører områdets gamle tilknytning til skinnedrift. Bybanestoppet for nye linje 2  får faktisk nøyaktig samme 

plassering som NSBs gamle plattform for Kronstad stasjon. 

Urban sjarm 

I Inndalsveien har Bybanen forlengst overtatt traséen til Mindetrikken. Mye av den tidligere småindustrien i 

området har måttet vike plassen for nye bolig- og forretningsbygg. Men ennå har området det vitale bypreget over 

seg. Ferdigsstillelsen av Kronstad X vil forsterke det urbane preget.

I Kronstad X har du alt du trenger i umiddelbar nærhet. På grunnplan kommer det bl. a. en stor Kiwi 

dagligvarebutikk, Sammen treningssenter, Apotek1, Godt Brød og blomsterbutikk. Du kan gjerne gå i tøfler om du 

vil, når du tar handlerunden din. 

Småbutikker og kule spisesteder 

Strekningen mellom Kronstad X og Danmarksplass er i ferd med å vokse sammen som et integrert sentrum utenfor 

selve sentrumskjernen. Du har gangavstand til en aldri så liten smeltedigel av småbutikker og kule spisesteder der 

du kan oppleve mattradisjoner fra fjernere strøk enn Danmarksplass. 
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Utsyn  
uten innsyn 
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616 BRA
 129,9 m²
 

TERRASSE 
  33,6 m²

4-ROMS



Boligdelen i Kronstad X ligger høyt plassert fra fjerde til sjette etasje. Her er 

det fritt åsyn i alle fire himmelretninger, for ingen av byggene rundt raver 

høyere. Det er bare til å la lyset flomme inn i stuen. 

Bildet viser hjørneleiligheten 616 som er på romslige 130 kvadrat og har stor, langsgående terrasse med formidabel utsikt 

fra tre sider. Leiligheten ligger i byggets øverste etasje, har tre soverom, to bad og stor åpen stue/kjøkkenløsning med 

utgang til delvis overbygget terrasse. Her kan du nyte solen til den går ned i vest!

Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å 

skape et mest mulig realistisk inntrykk av den 

ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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512 BRA
  35,6 m²
 

TERRASSE 
  11,4 m²

2-ROMS

615 BRA
  68,7 m²
 

TERRASSE 
  34,8 m²

3-ROMS
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Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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402 BRA
  43,6 m²
 

TERRASSE 
  7,0 m²

2-ROMS

415 BRA
  68,7 m²
 

TERRASSE 
  167,7 m²

3-ROMS
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Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.

Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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609 BRA
  66,9 m²
 

TERRASSE 
  17,1 m²

3-ROMS

605 BRA
  77,0 m²
 

TERRASSE 
  10,2 m²

3-ROMS
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Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.

Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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Din første 
bolig?

22

512 BRA
  35,6 m²
 

TERRASSE 
  11,4 m²

2-ROMS



En del av leilighetene i Kronstad X har vi tilpasset førstegangskjøpere. Boligen 

på bildet er på 35 kvadrat og har en overbygget terrasse på hele 11 kvadrat. 

De store vinduene med skyvedør til terrassen bidrar til å gjøre leiligheten lys 

og luftig. Husk at du som Kronstad-beboer også har tilgang til den store felles 

takhagen som ligger i 4. etasje og som vil bli utstyrt med både utekjøkken, 

benker og bord.

På nettsiden kronstadx.no kan du se hva en tilsvarende leilighet som denne vil koste per måned når vi regner med 

fellesutgifter og rentefradrag.

Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.
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408 BRA
  96,4 m²
 

TERRASSE 
  47,1 m²

4-ROMS

Terrasse på 47 
kvadrat med  

panoramautsikt og 
sol hele dagen.

Grønne 
fingre?
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Bildene er 3D-illustrasjoner som er laget for å skape et mest mulig 

realistisk inntrykk av den ferdige boligen. Avvik kan forekomme.

Velkommen til 408!

Leilighet 408 er på 96 kvadrat, har tre soverom, to bad og åpen stue/kjøkkenløsning på i overkant av 40 kvadrat. I tillegg 

til det har du nesten 50 kvadrat uteområde der du kan dyrke grønne interesser! Terrassen er delvis overbygget og har plass 

til både sittegruppe og utekjøkken. Herfra kan du nyte den sydvendte utsikten mot Ulriken og Løvstakken.
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Turtips  
til den 
urbane 
Kronstad- 
beboer 
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Dannelsestur for 
arkitektonikerne

Flytter du inn i Kronstad X får du adresse Bjørnsons gate. 

Og rundt deg har du resten av de store klassikerne. Her 

møtes Sivle og Garborg. Kielland og selveste Edvard Grieg 

følger hverandre nesten parallelt. 

Hils på Ibsen 

Følger du Camilla Collett møter du Ibsen etter noen 

hundre meter. Ibsens gate var faktisk byens lengste og 

flotteste gate da den ble anlagt på midten av 1910-tallet. 

Krysser du Ibsens gate og beveger deg litt på kryss og 

tvers gjennom de inneklemte gatene på vei opp mot 

Kronstadhøyden, møter du til slutt Jonas Lie. Dette 

området av Kronstad ble bebygget i begynnelsen av 

forrige århundre med en fin arkitektonisk blanding av 

småhus, blokkbebyggelse og store ærverdige villaer. 
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Du skal ikke gå fort – du skal spasere 

Herfra er det flere veivalg i retning Christieparken ovenfor Stadion. Uansett årstid er de mektige trekronene et 

imponerende skue. Sveip innom området rundt Fridalen skole, ta en avstikker opp Jomfrustien for å beundre de 

klassiske funkishusene fra 1930-tallet. Stans gjerne øverst i Fridalsveien – fremdeles arkitektonisk intakt. Sånn. 

Nå kan du få ta letteste veien hjem igjen, forbi den nye Høyskolen hvor de gamle jernbanehallene på pietetisk 

vis er inkorporert i de nye skolebyggene. Du skal ikke gå fort – du skal spasere. Dette er en dannelsestur.



En tur langs fjorden
Hvor bynært du bor skjønner  du når du oppdager hvor kort vei det er ned til den innerste delen 

av kyststripen vår. Fra Fløttmannsplassen innerst i Solheimsviken kan du spasere langs bryggene 

på Damsgårdssiden hele veien ut til nye Markusplassen der Småpudden binder sundet sammen, 

der Cornerteateret og Kaffebrenneriet ligger på andre siden med alle sine fristelser. 

Ta Småpudden over sundet til bystranden ved BI 

Området her har blitt et pulserende sentrum for folket langs 

Puddefjorden. Det er ingen grunn til å haste videre. Kommer du 

forbi på rette årstiden bør du selvsagt ta badiken med deg. Enten 

er det på tide å komme seg hjemover, eller så krysser du bare 

over til Nygårdsparken og tar det videre derfra. Hjemover kan 

du spasere forbi Florida og følge promenaden hele veien rundt 

Store Lungegårdsvann. Har du ikke stoppet og fått deg en matbit 

ennå, så ligger Møllendal Café beleilig til langs turstien. Nå er du 

snart hjemme og finner veien selv.
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Grønne lunger  
og skjulte perler
Kronstad X er først og fremst et urbant boligprosjekt. Men det mangler likevel ikke på 

grønne lunger og åpne pusterom i nærheten. Går du deg en tur langs Solheimsvannet 

blant vannliljene, må du også stikke oppom den vakre Leaparken med Leahall. En 

spesiell bygning med en like spesiell historie. Når du er kommet så langt er det ikke 

lange veien ned mot Wergeland. Ta snarveien over sjarmerende Wergelandsåsen og vips 

er du ved Tveitevannet. Turen til enden av vannet er et yndet turmål både for joggere 

og hundeeiere. Så kan du velge en annen rute hjem igjen.
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Over Vidden?
Du ser jo Ulriken hjemmefra, og veien opp dit er kortere enn du tror. Ta Bybanen ett stopp til Haukeland 

Sykehus. Derfra er det strake veien til topps opp Haukelandsbakken og videre opp Skiveien. Foretrekker du 

å reise kollektivt hele veien, vil de nye Ulriksbane-gondolene ha større kapasitet og hyppigere avganger. 

Etter noen fine timer over vidden og vel tilbake i sentrum, er det jo bare å sette seg på Bybanen og 

hvile ut hele veien hjem igjen til Kronstad. Mer beleilig blir det ikke. Du kan selvfølgelig gå hele veien 

hjemmefra – det står det enda mer respekt av.

Løvstien og Løvstakken
Vil du i høyden, men ikke fullt så høyt som Ulriken, går du på under ti minutter bort Fabrikkgaten, krysser Fjøsangerveien 

og spaserer hensynsfullt over gravplassen opp til Løbergsveien. Herfra følger du skiltingen opp til Løvstien og Løvstakken 

hvis du vil helt til topps. Løvstien kan du følge like til Melkeplassen, hele veien med en praktfull utsikt over byen. 
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Og skulle Brann 
tilfeldigvis tape, 
er det heldigvis 
kort vei hjem fra 
Stadion. 
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Focus

Til de nye boligene på Kronstad X har vi valgt kjøkken 

i dansk design og kvalitet. Model Focus fra HTH 

kjennetegnes av solid utførelse og et bredt utvalg av vakre 

lakkfarger. Med det enkle dørdesignet får du utallige 

muligheter for å tilføre personlighet til ditt moderne 

kjøkken. Velg mellom alle benkeplatematerialer, og legg 

til håndtak, vask og armatur i stilen du foretrekker.

Med Focus får du et moderne kjøkken med mange 

muligheter, og som kan tilpasses til ditt liv, dine behov  

og din smak.

• Dansk kvalitet

Moderne kjøkken i eksklusiv kvalitet

HTH
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Hvit standard *

Hvit høyglans

Plomme

Koksgrå

Nordisk Grønn

Midnattsblå

Grå *Leire

Støvgrå *

TILGJENHGELIGE 
LAKKFARGER:

Illustrasjon HTH: Focus Leire

• Mange flotte lakkfarger

• Kan designes med  
VH-7 spor for grep

Velg  

mellom tre ulike 

Focus kjøkkenfronter 

uten tillegg  

i pris.

*= uten tillegg i pris
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– Det er lagt vekt på aktive fasader, 

slik at det føles inviterende og trygt å 

oppholde seg her, utdyper Bjørnerheim. 

– Møteplasser i solen eller i ly for 

regnet – bygget skal fungere i alle typer 

Bergensvær. Vi bergensere liker å være 

ute, så her har vi tilrettelagt for det, 

legger hun til.

Takhage med plantekasser

Takhagen på toppen av tredje etasje er 

spesielt myntet på beboere med grønne 

fingre – eller på de som setter pris på at 

naboen har det. 

– Her vil det komme både bærbusker 

og frukttrær, forteller Bjørnerheim. 

Hagen vil bli organisert med ulike 

soner, adskilt av oppbygde blomsterbed 

slik at du kan velge å slå deg sammen 

med andre, eller være litt mer for deg 

selv. I tillegg kommer det lekeareal for 

Et urbant  
og landlig  
møtested

Du står med hendene i blomsterkassen og løser 

verdensproblemer med naboen. Tre etasjer 

nedenfor yrer det av sentrumsliv. Å skape et hjem 

og samtidig et knutepunkt og et sentrum har 

vært en spennende utfordring for arkitektene bak 

Kronstad X.

Arkitektgruppen Cubus har som visjon å skape noe mer enn et bygg. 

Utformingen av Kronstad X, ledet av David Narbarte-Gomez og Thale 

Bjørnerheim, har vært et prosjekt som mange har tatt del i. 

En utforming med fremsider

– Prosjektet er spennende fordi det er komplekst med mange sammensatte 

volumer og nivåer, forklarer arkitekt Thale Bjørnerheim. 

– Det har vært viktig at alle byggets sider skal oppleves som fremsider og at 

bygget møter landskapet og omgivelsene på en naturlig og god måte. 

Kronstad X binder sammen bybanens linjer, men også Kronstads arkitektoniske 

preg. Materialvalg og linjer samsvarer med både bybanen og Høyskolen, på 

samme tid som bygget har egen identitet. Kronstad X vil bli et samlende 

bydelssenter – både visuelt, for kollektivtransporten og som et naturlig 

møtested for aktivitet og hygge. 
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THALE BJØRNERHEIM 
Sivilarkitekt MNAL – Fagansvarlig Bygg 

Arkitektgruppen CUBUS

barn, langbord og benker. Under tak finner du utekjøkken med tilgang til strøm og vann.  

Vi legger opp til godt naboskap og fine miljørelasjoner, legger hun til entusiastisk.

Men det er selvsagt lov å velge alenetid på sin egen private terrasse. Alle boenhetene  

har nemlig det! Der kan du nyte utsikten med beina hevet – og kanskje litt fersk  

brødbakst fra Godt Brød i første etasje?

Hvem er prosjektet best egnet for?

– Det fine i dette prosjektet er at det passer for alle. Det er en god  

spredning på størrelse og antall soverom i leilighetene, så her  

burde det være noe for et hvert behov, sier Thale Bjørnerheim. 

– Ønsker du å bo urbant og samtidig nyte godt  

av landlig preg, er dette boligprosjektet  

definitivt for deg, slår hun fast.

Vi legger opp til  

godt naboskap og 

fine miljørelasjoner.

DAVID NARBARTE-GOMEZ 
Master Arkitektur MNAL 
Arkitektgruppen CUBUS

“
Thale Bjørnereim, Arkitektgruppen CUBUS
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Backer 
Bolig 
– solid og langsiktig

Backergruppen er en solid aktør med lang 

erfaring i markedet for både nærings- og 

boligutvikling i Bergensregionen. Gruppen består 

av selskapene Backer Eiendom, Backer Bolig  

og Fylkesnes.

Backer Bolig er en trygg samarbeidspartner på veien til ditt nye hjem. Vi 

har lang erfaring som utvikler og vi vet hva som kjennetegner et godt 

boligprosjekt. Blant tidligere boligprosjekter finner du blant annet Engevik, 

Vindharpevegen, Stabburveien, Holmedalen, Tinnatunet og Ruskeneshaugen. 

I Backer ønsker vi å gjøre en innsats for miljøet og leter alltid etter gode 

miljøvennlige løsninger i våre nybygg. Derfor er vi også Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en dokumentasjon på god miljøstyring, og skal 

hjelpe oss med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert 

miljøprofil i våre prosjekter.

Ruskeneshaugen

Tinnatunet
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Stabburveien

StabburveienRuskeneshaugen

Tinnatunet Engeviken



LEVERANSEBESKRIVELSE  
FOR KRONSTAD X

Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om de planlagte bygnings-  

og installasjonstekniske kvaliteter som er innarbeidet i prosjektet, og hva som  

inngår i utbyggers leveranse. Det tas forbehold om eventuelle feil i teksten.

Det kan forekomme avvik mellom teknisk 

beskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller 

vil denne beskrivelsen være førende for 

leveransen.

GENERELT OM 
PROSJEKTET

Prosjektet ligger i Bjørnsons gate 29 i Bergen 

Kommune - Gnr 162 Bnr 551 m.fl. - der det 

skal oppføres 50 leiligheter i 4- 6 etasje, over 

et næringsbygg på ca 16.000 m². Leilighetene 

har størrelse fra BRA 35 m² til 130 m². 

I byggets underetasje, som del av 

næringseiendommen, blir det opparbeidet 

11 stk. parkeringsplasser som vil leies ut til 

boligdelen av prosjektet. Utleie reguleres av 

egne avtaler med Kronstad X og inngår ikke 

i kjøpesummen for leilighet. Se prisliste for 

informasjon om hvilke leiligheter som tilbys å 

inngå leiekontrakt.

Prosjektet er planlagt og byggemeldt 

etter TEK 17. Det tas forbehold om å 

foreta nødvendige endringer av standard 

og utførelse, herunder mindre vesentlige 

endringer i boligenes areal, samt 

utomhusanlegg, forutsatt at dette ikke 

medfører at boligen blir vesentlig endret i 

forhold til prospekt.  

Majoriteten av leilighetene er universelt 

utformet med følgende unntak  

(12 leiligheter): 410 - 411- 412- 413, 510- 511- 

512- 513 og 610 -611 -612 - 613. 

BYGNINGSKONSTRUKSJONER

Grunn og fundamenter  

Bygget fundamenteres iht. gjeldende 

forskrifter. Gulv i bodarealer i 

underetasjen utføres med betonggulv med 

overflatebehandling av epoxy.

Bærende konstruksjoner og dekker 

Vertikale bærekonstruksjoner utføres i 

kombinasjon av betongvegger og stålsøyler.

Dekker og himlinger 

Dekker leveres som plass-støpt betong og 

prefabrikerte betongelementer. I fellesareal 

sparkles og males himlingen, systemhimling i 

korridorer. Utvendige tak utføres som grønne 

tak- Sedum eller tilsvarende.
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Yttervegger 

Yttervegger bygges opp som isolert 

bindingsverk med innvendige gipsplater. 

Yttervegger med fasadeplater av type Trespa 

eller tilsvarende. Yttervegger ved terrasser og 

balkonger blir utført i trekledning fra Kebony 

eller tilsvarende materiale.

Innervegger 

Enkelte bærende innervegger, trapperom og 

heissjakt utføres i plasstøpt betong. Øvrige 

vegger utføres med stålstendere, isolert og 

kledd med gipsplater. Alle vegger isoleres.

Varme, brann og lydisolering 

Bygningene skal tilfredsstille gjeldende 

krav hva angår isolering, brann og lyd (TEK 

17). Prosjektet blir prosjektert i lydklasse C 

og i energiklasse B- passivhus. Prosjektet 

er tilrettelagt for fjernvarmleveranse 

og leilighetene vil bruke fjernvarme til 

tappevannoppvarming.  

ROMBESKRIVELSE 

FELLESAREALER

Gulv 

Det legges 30 x 30 cm keramiske fliser 

på gulv i trapperom, sluser og i trapper. 

I korridorer legges gulvbelegg. Gulv i 

sportsboder utføres med stålglattet betong og 

overflate som epoxy.

Himlinger i trapperom/garasjedel 

Sparkles og males/ systemhimling

Rekkverk 

I trapperom leveres spilerekkverk og 

håndløpere av aluminium i lakkert utførelse. 

Postkasser 

Det leveres postkasser i korridor ved inngang 

fra Bjørnsons gate med systemsylinder.

Avfallshåndtering 

Prosjektet tilrettelegges med en kombinasjon 

av boss-sug og bunntømte konteinere, endelig 

løsning vil bli avklart i detaljprosjekteringen. 

Areal for nedkast av avfall blir ved inngang 

fra Bjørnsonsgate.

Sykkelparkering 

Det vil bli avsatt god plass til sykkelparkering  

i garasjedelen.

Ventilasjon 

Det leveres et eget ventilasjonsanlegg for 

garasjeanlegget og for areal for sportsboder 

og sykkelparkering.

Boder 

Sportsbod i garasjedel leveres med enkel 

utførelse. Det leveres avfuktningsanlegg 

komplett med fordelingskanal og avkast, 

system sylinderlås. Det gjøres oppmerksom på 

at sportsboder ikke er egnet for oppbevaring 

av klesplagg og fuktighetsømfintlige 

gjenstander.

Adkomst og parkering 

Adkomst til garasjeanlegg fra Bjørnsons gate.

Elektro

Belysning i trappeoppganger, korridorer og 

garasjeanlegg leveres med bevegelsessensorer.

Det leveres tidsmessige, utenpåliggende og 

innfelte armaturer i fellesarealene. 

Heis

Det vil være heisforbindelser til alle etasjer. 

Det legges opp til driftssikre og støysvake 

heiser av type bårestørrelse. Heis tilknyttes 

alarm etter gjeldende forskrifter.

ROMBESKRIVELSE LEILIGHETER

Generelt 

Leilighetene vil fremstå med god 

håndverksmessig kvalitet og det er lagt vekt 

på høy kvalitet på overflater og materialvalg. 

Romhøyde 

Netto innvendig etasjehøyde blir ca. 265 cm 

i stue/kjøkken og soverom. Øvrige rom har 

nedsenket gipshimling med høyde ca. 230 cm. 

Ved eventuelt behov for nødvendig fremføring 

av tekniske anlegg i stue/kjøkken og soverom 

kan innkassing også forekomme enkelte 

steder i disse arealene.

Gulv 

Gulv i alle tørre oppholdsrom utenom entré, 

leveres med 1-stavs hvitlakkert eikeparkett 

med tilhørende gulvlister i eik. I entré leveres 

gulvfliser i format 30 x 30 cm med sokkelflis. 

På bad leveres 30 x 30 cm fliser, evt. mindre 

format på fliser i dusjsone.

Vegger 

I leiligheter leveres fullisolerte innervegger 

av gips som blir helsparklet og malt. På 

bad leveres fliser i format 60 x 60 cm. 

For leiligheter med to bad gjelder samme 

flisformat på begge bad.

Himlinger 

Innvendige tak i leilighetene leveres 

helsparklet og malt. Det leveres listfrie 

overganger mellom tak, vegger, samt 

vindustilsetninger. I overgang mellom tak 

og vegg, vil overgang sparkles og males. Det 

må påregnes at det kan oppstå riss i denne 

overgangen. Dette er ikke å anse som en 

mangel.

95



Vinduer/skyvedører/ytterdører 

Det leveres vinduer og skyvedører fra 

kvalitetsprodusenten Magnor. Vinduene er av 

type aluminium med innvendig trebekledning. 

Farger innvendig og utvendig på vinduene 

velges av arkitekt. Ekstra høye vinduer 

og skyvedører i stue/kjøkken for å få godt 

lysinnslipp- 240 cm. Solglass av type 70/40 

kvalitet. Listefrie tilsetninger av gips.

Ytterdør leveres som hvitmalt, i slett utførelse. 

Brann og lydklasse iht. forskriftskrav.

Innerdører 

Innvendige dører i boligene leveres som 

massive, hvitmalte dører av type Opus Prima 

med fylling. Tilsetninger og listverk leveres 

malt fra fabrikk med synlig innfestning til 

karm. 

Lås og beslag 

Hver leilighet får 3 stk systemnøkler som 

foruten til egen leilighet vil passe til egen 

sportsbod og egen postkasse. Vrider og skilt 

leveres i børstet rustfritt stål.

Terrasser/balkonger 

Rekkverk utføres i glass og aluminium. 

Skillevegger og yttervegger utføres med 

kledning av Kebony eller tilsvarende og med 

støyabsorberende spilehimling. Sporfreste 

terrassebord leveres også i materiale Kebony 

eller tilsvarende. Enkelte terrasser blir levert 

innglasset for å ivareta støykrav på privat 

uteoppholdsareal. 

Det blir montert vertikale, perforerte 

aluminiumsprofiler i samme posisjon som 

rekkverk, disse går fra gulv til tak på terrassen.

Skap og innredning

Kjøkken 

Det leveres kjøkken fra HTH i prisgruppe 3 av 

typen Focus i MDF utførelse med fullintegrerte 

hvitevarer som stekeovn, koketopp, 

oppvaskmaskin og kjøl/frys fra Siemens. 

Det leveres Slimline ventilator i rustfritt stål, 

Franke nedfelt vask i rustfritt stål og Azur 

kjøkkenbatteri m/uttrekkbar tut. Se for øvrig 

kjøkkentegninger for hver enkelt leilighet. 

Det blir tilrettelagt for tilvalg både med og 

uten pristillegg. 

Bad

På bad vil det bli montert baderomsmøbel 

fra A-Collection med bredde tilpasset 

rommets størrelse, speil med integrert lys 

over innredning i samme bredde. Ettgreps 

batteri i forkrommet utførelse type Azur med 

pop-up ventil, veggmontert toalett av type 

A-Collection med softclose sete, trykkplate 

av type Tece Now. Dusjvegger i glass med 

kromprofil og takdusjsett type Azur med 

hånddusj. 

Størrelse på dusjvegger blir 90 x 90 cm eller 

80 x 80 cm, tilpasset rommets størrelse.

Skap

Det leveres ikke garderobeskap på soverom 

eller i gang, men det avsettes ca. 80- 100 cm 

plass til garderobe pr. sengeplass. Se stiplet 

linje på salgstegninger. Det vil være mulig 

å bestille skyvedørsløsninger i gang og på 

soverom som kundetilvalg, skreddersydd for 

hver enkelt leilighet. Det samme gjelder for 

evt. ønske om garderobeløsning i entré som 

tilvalg.

Boder

Noen leiligheter har innvendig bod. Boden 

vil da ha samme kvalitet på overflater som 

andre rom i leiligheten. Det følger med en 

sportsbod pr. leilighet, denne befinner seg 

i næringsbyggets underetasje. Leiligheter 

over 50 m² får sportsbod med størrelse 5 m², 

leiligheter under 50 m² får sportsbod med 

størrelse 2,5 m²

Ventilasjon 

Det installeres balansert ventilasjonsanlegg 

med varmegjenvinning i hver leilighet. 

Aggregatet plasseres i tak i entre, eller i 

innvendig bod.

Oppvarming 

Det leveres elektrisk gulvvarme på 

bad. For øvrig leveres panelovn/er som 

oppvarmingskilde. Antall og størrelse ut fra 

boenhetens størrelse.

Sanitærtekniske installasjoner  

Vannforsyningen blir levert som ”rør i rør” 

system, med fordelingsskap montert i vegg 

på bad. Det tilrettelegges for tilkobling av 

vaskemaskin og tørketrommel. Det presiseres 

at utstyr som vaskemaskin og tørketrommel 

ikke inngår i leveransen.

I kjøkkenbenk blir det montert Franke 

nedfelt vask i rustfritt stål. Kjøkkenbenk 

utstyres med ettgreps kjøkken-batteri type 

Azur med stengeventil for oppvaskmaskin. 

Oppvaskmaskin leveres tilkoblet og klar til 

bruk.

El-installasjoner 

El-skap/sikringsskap for leiligheten blir innfelt 

i vegg. Skapet leveres med automatsikringer, 

jordfeilbrytere og overspenningsvern.  Det vil 

bli utarbeidet en egen leveransebeskrivelse for 

elektro for plassering av lys og kontaktpunkter 

til kundepermen. Antall uttak leveres iht. 

normen for elektriske installasjoner i boliger 

NEK 400.
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TV, data 

Det blir levert tv/data fra Altibox gjennom 

Bergen Fiber. 1 stk. uttak pr. leilighet som 

blir plassert i stue. Trådløst modem skal gi 

dekning i hele boenheten.

Porttelefon

Det leveres komplett anlegg med felles tablå 

ved hovedinngang og eget tablå i leilighet 

for samtaleforbindelse og fjernåpning av 

ytterdør. Videokontroll blir et kundetilvalg. 

Egen ringeknapp monteres i tillegg utenfor 

hver leilighet. 

Brannsikring 

Til alle leiligheter leveres brannslokkeapparat 

av type 6 kg eller tilsvarende. Hver leilighet 

utstyres med forskriftsmessige røykvarslere 

som seriekobles. 

Brannvarslingsanlegg iht. forskriftskrav. Alle 

leiligheter er fullsprinklet.

Energimerking

Byggene er prosjektert til klasse B - passivhus. 

Parkering

For 11 spesifiserte leilighetskjøpere gis det 

mulighet for å leie en parkeringsplass i 

næringsbyggets garasjeanlegg. Se prisliste for 

hvilke leiligheter som har mulighet til å leie 

parkeringsplass av Kronstad X. 

Selger tar forbehold om at løsning med leie 

av parkeringsrett godkjennes av kommunen 

i f m deling og seksjonering. Dersom 

kommunen ikke godkjenner leieavtale må 

parkeringsplassene kjøpes for kr 350 000,-.

Det innebærer at leieavtalen bortfaller og at 

de som har inngått leieavtale blir tilbudt å 

kjøpe plassen.

UTOMHUS

Grøntanlegg

Fellesområdene opparbeides med 

beplantning, parkbelysning, granitt og 

tredekker og støyskjerming/sikringsgjerde i 

glass.

I 4. etasje bygges det en tiltalende takhage 

for kun boligdelen av prosjektet. Foruten 

store arealer under åpen himmel blir det 

bygget et stort overbygget areal innredet med 

utekjøkken, benker og bord.

Takhagen blir pent beplantet også med 

tilrettelagt mulighet for å etablere f.eks. 

urtehage for beboerne. Arealet blir innredet 

med solsenger, benker, bord, stor lekeplass og 

rikelig med areal for aktiviteter.

Belysning 

Det monteres moderne og tidsmessig 

utebelysning ved hovedinnganger, garasje og 

på alle terrasser/balkonger. Det vil også bli 

etablert parkbelysning på takhagen.

TILVALG 

Det vil være muligheter for å gjøre enkelte 

kundetilvalg i leiligheten innenfor gitte 

frister og mot tillegg i pris. Det vil ikke bli 

anledning til å trekke ut leveranser for å få 

disse utført av andre enn de entreprenører 

som er kontrahert i prosjektet. Det vil bli 

utarbeidet en kundeperm med tilvalg til første 

kundemøte. 

FORBEHOLD

Rammetillatelse for prosjektet ble gitt av 

Bergen Kommune 04.12.2020

Totalentreprenør vil søke om 

igangsettingstillatelser basert på vilkår gitt 

i rammetillatelsen og det tas forbehold om 

endelig offentlig godkjennelse.

Ved utarbeidelse av arbeidstegninger og 

videre detaljering av prosjektet vil det kunne 

medføre mindre endringer på boligene og 

tilpasninger i forhold til salgsprospektets 

tegninger, slik at endelige mål og arealer 

for den enkelte bolig vil kunne avvike noe 

fra det som var oppgitt på salgstegninger 

og illustrasjoner, uten at dette gir grunnlag 

for endring av priser. Illustrasjoner av både 

interiør og eksteriør er ment å være av 

orienterende art og disse vil kunne avvike 

fra tegningsmateriell både i form og farge. 

Hvitevarer på kjøkken, møblering, planter etc. 

som er vist på tegninger er ikke inkludert i 

leilighetens pris, utover det som fremgår av 

denne beskrivelsen.

Utbygger forbeholder seg retten til å forestå 

fordelingen av sportsboder samt plassering av 

disse. 

Tegninger og illustrasjoner i prospektet 

er veiledende. Innredninger er definert i 

beskrivelse. Mer detaljert dokumentasjon av 

innredninger på kjøkken, bad og garderobe 

vil bli utarbeidet til kundeperm. Siden 

detaljprosjektering ikke er utført når denne 

beskrivelsen lages tas det forbehold om at 

veggtykkelser kan bli endret noe for å tilpasse 

de nødvendige fremføringer av sjakter og 

tekniske anlegg. Innkassing og utforing kan 

også forekomme.
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MEGLEROPPLYSNINGER

REGISTERBETEGNELSE

Del av gnr. 162, bnr. 551 i Bergen kommune. 

Boligdelen vil bli skilt ut som anleggseiendom 

og vil få eget bnr. En anleggseiendom 

er en egen matrikkelenhet som er klart 

avgrenset fra grunneiendommene. En 

anleggseiendom er et volum der grensene 

er fastlagt i grunnriss og høyde (x, y og z). I 

sentrumsområder med høy tomteutnyttelse 

kan det være anleggseiendommer i flere lag 

over hverandre. 

Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i 

forbindelse med seksjoneringen.

AREALANGIVELSE

BRA: Leiligheter fra ca. 35 til 130 kvm i følge 

arkitekttegninger. 

P-ROM: Leiligheter fra ca. 35 til 127 kvm 

ifølge arkitekttegninger. Dette er nettoarealet 

av rom beregnet for varig opphold inkludert 

innvendige delevegger. 

Primær arealet er summen av rom som 

inngår i P-rom –gang/vindfang/hall, soverom, 

garderoberom, bad/vaskerom, kjøkken og 

stue. 

Arealene i brosjyren og annet 

markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), 

og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette 

angir boligens areal innenfor omsluttende 

vegger, inklusiv areal for eventuell innvendig 

bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til 

bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, 

og balkong/terrasse. Da de oppgitte arealene 

i markedsføringen er å betrakte som et ca. 

areal, har partene ingen krav mot hverandre 

dersom arealet skulle vise seg å være 5% 

mindre/større enn markedsført areal.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/

selger og er oppmålt etter tegninger datert 

19.11.20/24.11.20 

Areal er avrundet etter vanlige 

avrundingsregler

Arealberegningene er angitt i henhold til 

Veileder for NS3940. Rom defineres etter 

forutsetningen som er lagt til grunn på 

tegningene. 

INNHOLD

Det vises til plantegning vedrørende innhold 

til den enkelte enhet.

LITT OM PROSJEKTET

Kronstad X blir et lokalsenter for Kronstad 

bydel. Dette blir et knutepunkt for 

bybanelinjene i Bergen, med et bredt spekter 

av tilbud. Fra Kronstad X blir det enkelt å 

komme seg til arbeidsplasser og studiesteder. 

Ønsker du å bo urbant så har du funnet det 

rette. 

På gateplan kommer det treningssenter, 

kafé, butikk, osv. Torget vil ha beliggenhet 

i nordenden av Høgskolen på Vestlandet – 

campus Kronstad. Fra 4. etasje blir det boliger 

med tilgang til en stor, attraktiv takhage. Her 

blir det beplanting, flere sitteplasser og stort 

overbygget areal med utekjøkken. 

Prosjektet leveres med høy kvalitet med blant 

annet en-stavs parkett, flott HTH kjøkken, bad 

med fliser med stort format og vinduer fra 

kvalitetsleverandøren Magnor. På balkonger 

leveres Kebony eller tilsvarende som 

tremateriell. Se for øvrig leveransebeskrivelsen 

for detaljer.

I Kronstad X blir det leiligheter i forskjellige 

ANSVARLIG MEGLER
Kari Berland 

Avdelingsleder nybygg / Eiendomsmegler MNEF 

Mobil: 410 73 038 

Mail: kari.berland@em1sr.no 

Christoffer Nordvik 

Eiendomsmegler MNEF 

Mail: christoffer.nordvik@em1sr.no 

Mobil: 907 86 996

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 

Adresse Krinkelkroken 1 

5014 Bergen  

Org.nr. 958427700  

e-post: nybyggbergen@em1sr.no 

www.eiendomsmegler1.no 

Oppdragsnummer 2706205002

OPPGJØRSANSVARLIG
Oppgjør vil bli foretatt av EiendomsMegler 1  

Postboks 250 

4066 Stavanger 

Hovedoppdragsnr. 91180030
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Backer Bolig AS  
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5806 Bergen 
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størrelser. Dette sikrer et godt og variert 

bomiljø. Her vil man treffe unge som gamle, 

med en ting felles – ønske om å bo urbant og 

få en enklere hverdag.

EIERFORM

Selveier.

BOLIGTYPE

Prosjekterte eierleiligheter. 

Kronstad X vil bli organisert som et 

eierseksjonssameie i samsvar med 

eierseksjonsloven. Kjøper vil få skjøte på sin 

seksjon. Seksjonseiere får felles bruksrett til 

sameiets fellesareal og takhage. Sameiet 

vil bestå av 50 boliger. I etasjene under 

boligdelen vil det være 3 etasjer med 

næringsareal. 

Antall seksjoner vil bli endelig avklart i 

forbindelse med seksjonering. Seksjonseierne 

vil få nødvendig tilkomster til deler av 

underliggende næringseiedom til nødvendig 

areal som sportsboder, sykkelparkering, 

trapperom og heis mm i henhold til 

vedtektene.

Majoriteten av leilighetene er universelt 

utformet med følgende unntak  

(12 leiligheter): 410 - 411- 412- 413, 510- 

511- 512- 513 og 610 -611 -612 – 613

BYGGEMÅTE

Bygget fundamenteres iht. gjeldende 

forskrifter. Vertikale bærekonstruksjoner 

utføres i kombinasjon av betongvegger og 

stålsøyler. Dekker leveres som plass-støpt 

betong og prefabrikkerte betongelementer. 

Utvendige tak utføres som grønne tak- Sedum 

eller tilsvarende. Yttervegger bygges opp 

som isolert bindingsverk med innvendige 

gipsplater. Yttervegger med fasadeplater av 

type Trespa eller tilsvarende. Yttervegger ved 

terrasser og balkonger blir utført i tre kledning 

fra Kebony eller tilsvarende. Enkelte bærende 

innervegger, trapperom og heissjakt utføres i 

plasstøpt betong. Øvrige vegger utføres med 

stålstendere, isolert og kledd med gipsplater.  

Prosjektet er planlagt og byggemeldt etter 

TEK 17.

TOMT

Anleggseiendommen vil utgjøre ca 3600 kvm 

etter fradeling fra gnr 162 bnr 551. 

Eiendommen disponeres av seksjonseierne 

enten i henhold til seksjonsbegjæring eller 

sameievedtekter. Selger ferdigstiller takhagen 

som beskrevet. 

Eksakt areal på anleggseiendommen vil først 

fremkomme etter fradeling og ved endelig 

oppmåling utført av kommunen. Angitt areal 

er ikke bindende for selger da fradeling og 

seksjonering ikke er gjennomført. Kjøper må 

akseptere avvik. 

PARKERING/GARASJE

I byggets underetasje, som del av 

næringseiendommen, blir det opparbeidet 

11 stk. parkeringsplasser som vil leies ut til 

boligdelen av prosjektet. 

Utleie reguleres av egne avtaler med Kronstad 

X og inngår ikke i kjøpesummen for leilighet. 

Se prisliste for informasjon om hvilke 

leiligheter som tilbys å inngå leieavtale om 

parkeringsrett.

Selger tar forbehold om at løsning med leie 

av parkeringsrett godkjennes av kommunen 

i f m deling og seksjonering. Dersom 

kommunen ikke godkjenner leieavtale må 

parkeringsplassene kjøpes for kr 350 000,-.

Det innebærer at leieavtalen bortfaller og at 

de som har inngått leieavtale blir tilbudt å 

kjøpe plassen.

Det vil bli sykkelparkering i fastmontert stativ.

Fellesareal anses som overtatt selv om 

hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. 

Dette innebærer at utbygger forbeholder seg 

retten til å foreta pro et contra avregning for 

påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, 

avgifter og eiendomsskatt. 

SAMEIEBRØK

Normalordningen er at eierbrøken fordeles 

etter bruksareal (BRA). Viser for øvrig til 

Eierseksjonsloven § 29.

BYGGEÅR

Forventet ferdigstilt i 2023. Se punkt 

overtagelse.

PRIS

Enhetene selges til faste priser. Selger står fritt 

til å endre prisene på usolgte enheter uten 

forutgående varsel, når selger finner dette 

hensiktsmessig. Det vises for øvrig til side 1.

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal 

kjøper i tillegg til kjøpesummen betale 

følgende omkostninger:

• Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av 
andel tomteverdi - kr. 17.160,- pr bolig 

• Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,-

• Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t.  
kr 525,-

TOTALE OMKOSTNINGER INKL. 

TINGLYSNING 

KR. 18.210,-

I tillegg til omkostninger skal det betales 

startkapital til sameiet på kr 3.000,- pr. enhet. 

Det tas forbehold om endringer av avgifter og 

gebyrer. 

Statens kartverk avgjør om dokumentavgifts-

grunnlaget aksepteres og eventuell endring er 

kjøpers ansvar og risiko.

Omkostning pr. enhet fremgår av prislisten.

BETALINGSBETINGELSER

Det betales forskudd når garanti etter 

Bustadoppføringslova §12 foreligger.

For leiligheter under 40 kvm betales  

kr. 150.000,- i forskudd

For leiligheter mellom 40 og 70 kvm betales 

kr. 250.000,- i forskudd

For leiligheter mellom 70 og 120 kvm betales 

kr. 500.000,- i forskudd 

For toppleiligheten betales kr. 800.000,-  

i forskudd
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Det betales 20% forskudd dersom kjøper er 

å regne som profesjonell (gjelder samtlige 

leiligheter).

Det vil bli utsendt faktura fra 

EiendomsMegler1 i samsvar med 

Bustadsoppføringslova §12

Resterende del av kjøpesum samt 

omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato. 

Finansieringsbekreftelse på hele kjøpesummen 

skal innleveres senest 14 dager etter 

kontraktsignering.

Fast pris for alle enhetene - Se prisliste

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov 

om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

All innbetaling er å anse som depositum 

iht. Bustadoppføringslova § 46 frem til 

det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter 

Bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet 

anses som forskudd. 

TILVALG

Entreprenør/utbygger har en påslagsprosent 

på 15% på kundetilvalg. Kundetilvalg betales 

til Backer Bolig innen overtagelse. Disse 

faktura betales samtidig med sluttoppgjør 

av eiendommen. Det vil si, to dager før 

overtagelse.

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer 

eller tilleggsarbeider:

a. som vil endre kontraktsummen med 
15% eller mer

b. som ikke står i sammenheng med 
selgers ytelse , eller

c. som vil medføre ulemper for selger som 
ikke står i forhold til kjøpers interesse i å 
kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen 

de kontraktsmessige og tidsmessige 

konsekvensene av de endringene eller 

tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd 

for endringer og tilleggsarbeider såfremt 

garanti i henhold til bustadoppføringslova § 

47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at 

kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på 

tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal 

tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

KOMMUNALE AVGIFTER OG 

FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter 

fastsettes av skatteetaten og Bergen 

kommune etter ferdigstillelse.

Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes 

til kommunen.

SAMEIE/FORETTNINGSFØRER

Selger har på vegne av sameiet 

anledning til å stifte og å inngå bindende 

forretningsføreravtale med 6 mnd oppsigelse. 

Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor 

nytt styre blir valgt, samt en gjennomgang 

av sameiets budsjett, vedtekter og ev. 

husordensregler.

Utkast til driftsbudsjett for første driftsår 

er utarbeidet av utbygger og kan fås ved 

henvendelse til megler. Budsjett vil også 

være vedlegg til kjøpekontrakt. Det tas 

forbehold om endringer i budsjettpostene og 

fellesutgiftene.

Stipulering av budsjett samt stifting av 

sameiet anses ikke som eiendomsmegling 

og omfattes dermed ikke av den 

sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som 

gjelder i eiendomsmeglingsloven.

Kostnader med eiendommen som ikke 

knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 

hovedsakelig fordeles mellom sameierne etter 

sameiebrøken.

FELLESKOSTNADER

Felleskostnadene fordeles vanligvis etter den 

eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av 

seksjonsbegjæringen. Normalordningen er 

at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). 

Viser for øvrig til Eierseksjonsloven § 29.

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av 

eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger 

forplikter seg til å betale løpende fastsatte 

felleskostnader på usolgte enheter.

Felleskostnadene antas å bli ca kr 25,- pr. kvm 

BRA pr. mnd.

Felleskostnadene skal blant annet dekke 

forsikring av bygningene, lys og evt. varme 

i fellesarealer, anleggseiendommens 

vedlikeholdsplikt i underliggende 

næringseiendom i henhold til vedtekter, 

forretningsførsel og evt. andre driftskostnader. 

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets 

fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i 

henhold til de enkelte sameiebrøker. 

Følgende kostnader kommer i tillegg til 

månedlige felleskostnader:

• Kostnader til internett/TV grunnpakke 
gjennom BKK/Altibox 

• Kostnader forbundet med oppvarming 
av leiligheten inkl. vannboren varme 
fra BKK til oppvarming av varmt 
tappevann.

• Innboforsikring for den enkelte sameier

• Kommunale avgifter ( faktureres 
direkte fra kommunen, til den enkelte 
seksjonseier)

Seksjonering kan ta noe tid som følge av 

lang saksbehandlingstid i kommunen og vil 

muligens foreligge en tid etter overtakelse. 

Eierforholdet reguleres av «Lov om 

eierseksjoner». Det gjøres oppmerksom på 

at man kun kan erverve to boligseksjoner i 

sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. 

Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk 

seksjonen har fått ved tinglysing av 

seksjonsbegjæringen. 

VEI, VANN OG AVLØP

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, 

vann og avløp via private stikkledninger. 

Alle arbeider og kostnader er inkludert i 

kjøpesummen.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Utbygger vil inngå avtale med BKK Altibox 

eller tilsvarende på vegne av sameiet. Avtalen 

har vanligvis 3 års bindingstid. Abonnement 

for tv/internett/telefoni bekostes av kjøper.
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REGULERINGSFORHOLD

PlanID 63800000, Plannavn: Årstad. Gnr 162 

bnr 551 mfl. Bjørnsons gate. Status: Endelig 

vedtatt arealplan. Ikrafttred: 13.03.2019. 

Eiendommen ligger i et område regulert til 

boligbebyggelse/blokkbebyggelse, Kombinert 

bebyggelse og anleggsformål 

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos 

megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. 

Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent 

med disse.

OVERTAKELSE

Forventet byggetid er ca 30 mnd (2,5 år) fra 

gitt igangsettingstillatelse.

Antatt ferdigstillelse for prosjektet vil være 

ca 3. kvartal 2023 forutsatt at det er gitt 

igangsettingstillatelse for rivingsarbeider 

innen 1. kvartal 2021. Selgers forbehold må 

være avklart innen 01.04.2021. 

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire 

måneder før den avtalte fristen til å ha 

boligen klar til overtakelse. Selgeren skal 

skriftlig varsle 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.

Overtagelse 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 boligen finner sted. Kjøper kan ikke 

nekte å overta selv om seksjonering ikke er 

gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter 

oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt kan 

foregå byggearbeider på eiendommen, 

herunder arbeid med ferdigstillelse av 

de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske 

installasjoner og utomhusarbeid. 

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot 

midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår 

arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår 

på fellesområdene. Det samme gjelder 

dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke 

kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers 

klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 

garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal 

uansett stå på meglers klientkonto inntil 

hjemmelen er overført.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle 

innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs 

leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til 

leilighet finner sted. 

I forbindelse med overtakelse vil det bli 

gjennomført befaring der boligen blir 

gjennomgått/befart samtidig som boligens 

driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/

gjennomgått. Påpekte og aksepterte /

omforente mangler skal utbedres innen 

rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og 

boligen skal være byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen 

bolig med god margin i forhold til stipulert 

overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser 

i byggeprosessen. Boligen kan også bli 

ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelsesdato.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre 

utvendige og/eller innvendige arbeider på 

eiendommens fellesarealer. Gjennomgang 

av fellesarealer vil bli gjennomført med 

sameiets styre etter overtakelse av boligene. 

Kjøper aksepterer at sameiets styre skal 

representere alle sameierne ved gjennomgang 

av fellesarealene.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes 

av kjøper selv om utomhusarealer ikke er 

ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider 

ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, 

skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes 

i overtakelsesprotokollen.

Det gjøres oppmerksom på at prosjektet 

ikke er detaljprosjektert og at endringer vil 

forekomme. 

Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig 

beløp på meglers klientkonto som sikkerhet 

for manglene. 

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med 

manglene. Alternativt kan selger stille garanti 

for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring 

om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold 

som gjenstår for å få ferdigattest.

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG 

BRUKSTILLATELSE

Kjøper har heller ingen plikt til å overta 

eller innbetale oppgjør før midlertidig 

brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger. 

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre 

krav om utflytting og eventuelle bøter fra 

kommunen. Ved å velge å overta stopper 

eventuelle krav om dagbøter.

OPPVARMING

Prosjektet er tilrettelagt for 

fjernvarmleveranse og leilighetene vil bruke 

fjernvarme til tappevannoppvarming. 

Det leveres elektrisk gulvvarme på bad.  

For øvrig leveres panelovn/er som 

oppvarmingskilde. Antall og størrelse ut fra 

boenhetens størrelse.

ADGANG TIL UTLEIE

Boligene kan leies ut til boligformål.

Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes 

skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører 

med opplysning om hvem som er ny eier/

leietaker. Kan ikke nektes uten saklig grunn.

Det er kun en bruksenhet som selges. 

Ingen restriksjoner utover generelt krav om 

radonmåling ved utleie.
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HEFTELSER/SERVITUTTER 

Boligen leveres fri for pengeheftelser med 

unntak av panterett til fordel for Sameiet i 

henhold til eierseksjonsloven § 31. Det er 

ingen fellesgjeld i prosjektet.

På eiendommen er det tinglyst følgende 

servitutter/rettigheter som følger 

eiendommens matrikkel ved overskjøting til 

ny hjemmelshaver:

18.07.1916 - Dokumentnr: 905799

• Bestemmelse om bebyggelse

• Bestemmelse om gjerde

• Bestemmelse om benyttelse

• Bestemmelse om vann/kloakkledning 

• Med flere bestemmelser 

20.04.1917 - Dokumentnr: 910264

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. et skur 

07.06.1918 - Dokumentnr: 905786 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. bjelkeskur 

09.07.1918 - Dokumentnr: 905787 

• Bestemmelse om bebyggelse,

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. bjelkeskur 

30.07.1918 - Dokumentnr: 905788 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. et skur 

13.11.1923 - Dokumentnr: 901255 

• Bestemmelse om gjerde

08.08.1933 - Dokumentnr: 901492 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Fjerning av vinduer i gavlen når 
jernbanen forlanger det. 

04.02.1958 - Dokumentnr: 1193 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. kontorbygn. 

04.02.1958 - Dokumentnr: 1194 

• Bestemmelse om bebyggelse, Midlertidig 
dispensasjon fra Bygningsloven vedr. et 
skur 

01.09.1964 - Dokumentnr: 6452 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. åpning mot 
naboeiendom 

• Med flere bestemmelser 

25.04.1966 - Dokumentnr: 3032

• Erklæring/avtale

• Plikt til å fjerne lysåpninger og port når 
Statsbanene forlanger det. 

02.06.1966 - Dokumentnr: 4007 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Midlertidig dispensasjon fra 
Bygningsloven vedr. innkjørsels port og 
baldakin 

03.11.1966 - Dokumentnr: 7659 

• Bestemmelse om bebyggelse

• Plikt til å fjerne baldakin når 
Statsbanene forlanger det. 

17.06.2004 - Dokumentnr: 20071 

• Erklæring/avtale

• Avtale om rettigheter og plikter 
ved bygging, drift og vedl.hold av 
nettstasjon i bygg. Rettighetshaver: BKK 
NETT AS org.nr. 976 944 801 

• Årlig leie kr. 19.768 Bestemmelser om 
regulering av leien. Varighet: 30 år 
Bestemmelser om forlengelse. 

• Med flere bestemmelser 

18.12.2019 - Dokumentnr: 1520250

• Registerenheten kan ikke disponeres 
over uten samtykke fra rettighetshaver, 
Rettighetshaver: DNB Bank ASA Org.nr: 
984 851 006 

22.02.1916 - Dokumentnr: 900055

• Registrering av grunn, Denne 
matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 
Gnr:162 Bnr:590 

• OGSÅ UTSKILT FRA GNR. 10, BNR. 23 

SOM ER UTPARSELLERT 

27.03.1946 - Dokumentnr: 1697

• Sammenslått med denne 
matrikkelenhet: DIV. GRUNNSTYKKER 
FRADELT DIV. EIENDOMMER I 
TIDSROMMET 1946 - 1954 

20.07.1999 - Dokumentnr: 18719 

• Målebrev, over gnr. 159, bnr. 444 (kun 
reg. i GAB) som er off. veggrunn utskilt 
fra bl.a. d.e., jfr. delingsloven par.4-2 
Gjelder denne registerenheten med flere 

19.11.2019 - Dokumentnr: 1383098 

• Arealoverføring Areal overført fra: 
Knr:4601 Gnr:162 Bnr:1365 

• Vederlag: NOK 5 500 000 

• Omsetningstype: Annet 

01.01.2020 - Dokumentnr: 392064 

• Omnummerering ved kommuneendring, 
01/01-2020 tidligere: Knr:1201 Gnr:162 

Bnr:551

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved 

henvendelse til megler. 

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 og drift og vedlikehold av 

fellesområder, nettverk m.m. 

Det er inngått en avtale med Vestland 

Fylkeskommune/Bybanen den 18.10.2019  

om plassering av antenner på taket av 

Kronstad X. 

Heftelsene følger eiendommen ved salg. 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt 

fra, kan det være tinglyst heftelser som 

erklæringer/avtaler. 

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av Bergen 

kommune den 04.12.20.

Før endelig offentlig godkjenning kan 

kommunen etablere eller forutsette tiltak og 

innretninger på eller ved eiendommen.

SELGERS FORBEHOLD

Selgers tar forbehold om følgende:

• Offentlige tillatelser/igangsetting

• forbehold om byggelånsfinansiering

• at det selges 50 % av totalpris  
kr 197.040.000,- (boligenes samlede 
verdi) kr. 98.520.000,- 

Selgers forbehold skal være avklart innen 

01.04.2021

Når endelig offentlig godkjenning foreligger 
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kan selger selv velge å frafalle forbehold om 

antall solgte enheter innen ovennevnte frist.

Forsinket levering. 

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten 

kompensasjon til kjøper etter reglene i 

Bustadoppføringslova.

Kjøper er kjent med og aksepterer at 

forsinkelser som skyldes force majure, 

streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, 

vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å 

forlenge fristen for overtakelse. 

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.

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene 

i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler 

med forbruker om oppføring av ny bustad 

(Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova 

bruker betegnelsen entreprenøren og 

forbrukeren, mens her brukes uttrykkene 

selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper 

rettigheter som ikke kan innskrenkes i 

kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å 

erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder 

seg retten til å forkaste eller anta ethvert 

kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For 

øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver 

tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova 

kommer ikke til anvendelse der kjøper 

anses som profesjonell/investor, eller når 

boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil 

handelen i hovedsak reguleres av lov om 

avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 

nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter 

Bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende 

finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal 

forelegges megler når avtale om kjøp inngås 

iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at 

disse opplysningene kan bli videreformidlet til 

utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge 

parter ved aksept. Dersom kjøper ikke 

overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende 

finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet 

og selger vil kunne påberope avtalen som 

vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper 

samtykker til at omkostninger knyttet til 

heving og dekningssalg i så fall dekkes av 

kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses 

på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en 

hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, 

må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet. 

Interessenter og kjøper godtar at selger og 

megler bruker elektronisk kommunikasjon i 

salgsprosessen.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Ved transport av kontraktposisjonen vil det 

påløpe et transportgebyr til utbygger stort 

kr 100.000,- Selger forbeholder seg retten 

til å nekte transport de siste 90 dager før 

overtakelse. Videresalg av kontraktsposisjon 

for næringsformål eller AS vil ikke bli godkjent 

av utbygger, da boligen i slike tilfeller må 

selges etter bustadoppføringslova. Nødvendige 

endringer av garantier ved evt. videresalg/

transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av 

selger

DETALJPROSJEKTERING

På salgstidspunktet er prosjektet 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, 

sportsbodplasseringer og annet. Sjakter og 

føringer for VVS er ikke endelig inntegnet 

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. De 

må imidlertid ikke benyttes som grunnlag for 

bestilling av innredning eller møbler. Mindre 

avvik kan forekomme. 

Krymping i betong, tre, plater etc. kan 

medføre riss. Selger er ikke forpliktet til 

utbedring av slike mangler utover normer/

krav i Norsk Standard NS3420 3, utgave etter 

NBI-byggdetaljblad «520.008 toleranser, 

anbefalte toleranser til ferdige overflate for 

utførelse». Skader som måtte skyldes kjøpers 

bruk eller manglende vedlikehold vil heller 

ikke vedrøre selger.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, 

endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte 

enheter, uten forutgående varsel når selger 

finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 

frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, 

annonser, bilder og planer er foreløpige og 

utformet for å illustrere prosjektet. Dette 

materialet vil derfor inneholde detaljer – 

eksempelvis beplantning, innredning, møbler, 

tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis 

vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å 

anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. 

Slike avvik kan ikke påberopes som mangel 

fra kjøpers side.
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Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet 

medfølger ikke. Generelle beskrivelser av 

prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell 

vil ikke passe for alle enhetene. Kjøper 

oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, 

utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og 

omkringliggende eksisterende og fremtidig 

bygningsmasse mv. før et eventuelt bud 

inngis. Det kan være avvik mellom de 

planskisser, planløsninger, og tegninger 

som er presentert i prosjektet, og den 

endelige leveransen. Dersom det er avvik 

mellom tegninger i prospekt/Internettside 

og leveransebeskrivelsen i den endelige 

kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen 

ha forrang og omfanget av leveransen er 

begrenset til denne.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan 

avvike noe fra de generelle planer, som følge 

av bl. a. den arkitektoniske utformingen av 

byggene. 

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen 

i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken 

teknisk standard prosjektet leveres med, 

samt foreløpig angi hva komplett leveranse 

etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom 

det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser 

i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De 

tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og 

bygningslovgivningen, herunder kravene i 

teknisk forskrift. 

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter 

Bustadoppføringslova vil selger stille de 

nødvendige garantier i samsvar med 

Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler 

foreta utbetaling av kjøpers innbetaling 

fortløpende.

ENERGIMERKING

Bygningene skal tilfredsstille gjeldende krav 

hva angår isolering, brann og lyd (TEK 17). 

Prosjektet blir prosjektert i lydklasse C og i 

energiklasse B- passivhus.

Når en bolig selges før den er ferdig bygget 

skal selger oppfylle plikten ved å garantere 

for energi- og oppvarmingskarakter og lage 

fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg 

kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, 

leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon 

som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har 

ingen rett til å reklamere på grunnlag av 

forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom 

på, eller som kjøper på tross av oppfordring 

har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres 

til å ta kontakt med megler dersom noe er 

uklart, og det presiseres at det er viktig at slike 

avklaringer finner sted før bindende avtale 

om kjøp inngås.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE 

GJENNOMFØRING AV EN HANDEL

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.

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. 

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er 

profesjonell.

Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom 

EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 

forsikring spesielt gunstig forsikring. Din 

megler setter deg gjerne i forbindelse med en 

forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din 

dersom du vurderer salg. Verdivurderingen 

utføres av erfarne meglere, og skal 

gjenspeile eiendommens normale verdi på 

vurderingstidspunktet.

INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN

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.

VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT

(kan fås ved henvendelse til megler) 

• Bustadoppføringslova

• Leveransebeskrivelse i prospekt fra 
utbygger

• Tegninger datert 19.11.20/24.11.20

• Grunnbok datert 06.08.20

• Forslag til vedtekter og budsjett 

• Basiskart/situasjonskart, datert 06.08.20

• Reguleringsplan med bestemmelser, 
datert 06.08.20
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KJØPSBEKREFTELSE TIL FAST PRIS 

KRONSTAD X, Anleggseiendom under utskillelse fra gnr.162, bnr. 551 i Bergen i kommune 

Oppdragsnummer: 270605002 / Megler: Kari Berland 

LEILIGHET NR

Kjøpesum ihht prisliste kr .....................................................00/100

(I tillegg kommer omkostninger ihht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg.)

Eventuelle forbehold:

Finansieringsplan

Långiver: kr

Kontaktperson i bank/mail: Tlf: kr

Egenkapital : kr

Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja Nei 

Jeg / vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler 1 Ja Nei 

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser 
som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges 
megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for 
megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918

Budgiver 1: Budgiver 1:

Navn: Navn:

Person nr.: Person nr.:

Tlf: Tlf:

E-post: E-post:

Adresse: Adresse:

Postadr.: Postadr.:

Sted:                       Dato: Sted:                       Dato:

Underskrift: Underskrift:

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon ( f.eks. førerkort) Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon ( f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Nybygg Bergen  

nybyggbergen@em1sr.no



KUNDERÅDGIVERE

Vi har to dedikerte kunderådgivere for Kronstad X hos SpareBank 1 SR-Bank.  

Ta gjerne kontakt for tilbud om finansiering og informasjon om Grønt boliglån.

Jarle Midtun

Autorisert finansrådgiver 

Mobil: 901 32 745 

E-post: jarle.midtun@sr-bank.no

Therese Salhus

Autorisert finansrådgiver 

Mobil: 900 51 965 

E-post: therese.salhus@sr-bank.no

Grønt boliglån
Alle leiligheter i Kronstad X er bygget etter TEK 17 og 

vil få energikarakter B – passivhus standard. Det gjør 

at boligkjøperne kvalifiserer til Grønt boliglån. 

SpareBank 1 SR-Bank kan i dette prosjektet tilby Grønt boliglån. Det betyr at du kan få 

et boliglån med 1,59% rente p.t. nominell (veiledende fra-pris).

Priseksempel for på lån 2 mill over 30 år:

Nominell rente 1,59%, effektiv rente 1,68%,  

Kostnad kr 541 327,- 

Totalt kr 2 541 327,-
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MEGLERE

Kontakt oss for en hyggelig boligprat!

Kari Berland

Avdelingsleder Nybygg / Eiendomsmegler MNEF 

Mobil: 410 73 038 

E-post: kari.berland@em1sr.no

Christoffer Nordvik

Eiendomsmegler MNEF 

Mobil: 907 86 996 

E-post: christoffer.nordvik@em1sr.no

D
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